
Vážení spoluobčané,spoluobčanky, spoluobčančata a i kolem-
jdoucí, nerad se opakuji, ale zase nám to nějak rychle uteklo. Za
chvíli začínají dětem tak toužebně očekávané prázdniny a rodiči
očekávané (doufám, že předpokládám správně) dovolené.
Vypadá to, že kromě zahraničních a zámořských destinací opět
budeme znovu objevovat i naše Česko. Je třeba se ale opravdu
podívat i přes hranice, abychom následně překvapeně zjistili, že
i u nás to zase tak špatné není a netýká se to jen dovolených. I
když, pravda někdy bych nejraději opustil tu naši českou
kotlinu, respektive snad i evropskou placku, neboť čeho jsme
někdy svědky v současné době, to se dá stěží slušně popsat. Dá
se to celkem nazvat absencí zdravého selského rozumu. Denně
se můžeme, nebo mnozí z nás, setkat s praktickými dopady,
které na nás valí naše elity a samozvaní soudci, kteří rozumí
naprosto všemu a dle toho jednají a sdělují nám své pravdy.
Bohužel najde-li se nějaký odvážlivec, který v rámci své osobní
statečnosti projeví svůj vlastní názor, který se liší od oficiálně
přednášeného a schváleného směru, je okamžitě napaden všemi
strážci naší „české“ demokracie, rádoby lidských práv a kupčíků
s naší budoucností a nazván těmi nejhoršími jmény a výrazy.
Žijeme v době, kdy se sluchu a podpory dostává všem ostat-
ním, než řadovému a služnému občanovi a kdy rovnost všech
lidí je jen prázdná fráze. Ten má úděl dán již dopředu, držet
hubu, krok a hlavně všechno platit. Nejhorší ale je, když se
vědomě a účelově veřejnosti předkládají informace jako
zaručeně pravé a objektivní. Za čas však vyjde najevo, že se
jednalo o účelovou, řekněme ne úplnou pravdu a nic se neděje.
Důležitý je momentální prospěch a tak lze pravdu překrucovat
dle okamžitých potřeb a nakonec zjistíme, že jako vždy jde jen a
pouze o peníze. Čas od času se objeví informace jak jsme neto-
lerantní a nepřející národ. Zděšeni jsou ale z toho pouze ti, kteří
ve svých rukou mají otěže moci a vlastně jsou zodpovědní za
náladu ve společnosti, ve které se nacházíme. Nedomnívám se
ale, že by si někdo z vedoucích elit vůbec připustil, že za to
jací jsme, jsou odpovědní právě a jen oni, že je to výsledek jejich
dlouholeté a systematické práce. Dnes tu platí, že kdo je větší
křikloun, hulvát, tak je v právu, arogance slaví vítězství nad
slušností a tolerancí. Začínáme se bát ve vlastní zemi, tam jsme
to dopracovali. A jestli je tohle společnost, kterou nám slibovali
před mnoha lety, tak je mi líto, ale děkuji, tu nechci. Však my to
nějak do-klepeme, říkám si, ale co naše děti, doufám, že nám
jednou ne-budou chodit plivat na hrob. Tak to jsem se s vámi
podělit o své „pozitivní pocity“ a teď se raději vraťme do naší
vesničky střediskové.
Výstavba v obci
Kdo jede přes Zhoř, tak určitě nepřehlédne stavební aktivitu.
Práce na výstavbě chodníku pokračují slušným tempem a v
těchto dnech se celá stavba začíná již pěkně rýsovat. Případné
problémy řešíme na pravidelných kontrolních dnech. Trochu
vrásek nám přidělala rekonstrukce části silnice II/358 od hřbito-
va k hájence, kdy jsme se museli porovnat do potřebných
výšek při dopředu kladeném obrubníku a ne vždy to dopadlo
dle našich představ. Řešíme průběžně i dílčí záležitosti dle
požadavků vlastníků pozemků dotčených stavbou. Jen

připomínám, že všechny zásadnější změny musí být projed-
nány dotčenými účastníky a následně odsouhlaseny poskyto-
vatelem dotace, což představuje slušnou administrativní zátěž
pro všechny účastníky.
Podle plánu pokračují práce také na přestavbě a přístavbě
bývalé základní školy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
přestavbu staršího objektu, jistě nikoho nepřekvapí, že nás tam
většinou stále něco překvapuje a co musíme také na pravidel-
ných kontrolních dnech vyřešit. Snad se s tím ale úspěšně po-
pereme.
Do třetice také velká stavba a to již mnohokrát zmiňované PPO
Němčice (protipovodňová opatření). Stavba se dělí na 3 staveb-
ní objekty. Pro první dva, poldr a úpravu toku Zlatý pásek, jsou
investorem Lesy ČR, s. p. a třetí stavební objekt: přejezdy a
lávky platíme my, obec. Na naši část stavby proběhlo již
výběrové řízení na dodavatele stavby a od července můžeme
tedy zahájit stavbu. Obdobně i Lesy ČR vypsaly výběrové řízení,
které právě probíhá. Je výrazně náročnější než naše, neboť my
jsme soutěžili zakázku v rozpočtové ceně cca 4,5 mil. Kč a Lesy
ČR zakázku v rozpočtové ceně cca 50 mil. Kč. Byť každý
stavíme své, jsme domluveni na úzké spolupráci, která je před-
pokladem dobře provedeného díla.
Letos bychom měli také realizovat chodník od kulturního domu
v Němčicích směrem ke hřbitovu a chodník od kamenné
hospody pod školu také v Němčicích.
V současné chvíli také probíhá jednání o možném přesunutí
zastávek v Němčicích do prostoru před kamennou hospodu.
Jednalo by se o dočasné přemístění dokud nebude vyřešena
situace chodníků v Němčicích na místě u zastávek. V rámci
řešení bezpečnostní situace v obci řešíme i případnou realizaci
chodníku na Člupku do kopce směrem na Zhoř a právě zpra-
cováváme PD na chodník v centru Člupku. Opravdu se
snažíme, ale realizace nezáleží jen na nás. Jde to, ale někdy to
jde docela pomalu. Stále se něco děje. Připravujeme informační
systém v obci. Názory na rozsah jeho provedení se různí, ale
věřím, že nakonec dospějeme k nějakému rozumnému řešení.
Je toho hodně a je to každým rokem náročnější něco
vypreparovat do konečného stadia. Ale to je asi všude. Rád se
ještě zmíním o dalších aktivitách v obci, jako je kácení a stavění
májky nebo třeba dětská olympiáda na sportovišti v
Němčicích. Obou akcí a i dalších akcí, které organizují sami
občané, si nesmírně vážím. Pokud bude v našich silách, tak
budeme velmi rádi všechny akce podobného charakteru pod-
porovat. Velmi děkuji všem, co se podílí na zajištění těchto, ale
i jiných společenských nebo sportovních akcí.
Když jsem již u těch tradic, musím ještě připomenout roubenou
hospodu č.p. 98 v Němčicích. Tam máme velký problém jak se
současným stavem, tak i se získáním finančních prostředků na
případnou rekonstrukci. Jaksi se na finanční zdroje pro tento
druh památek zapomnělo v rámci evropských prostředků
(IROP) a doposud se toto bílé místo nepodařilo zcela zacelit
prostředky z národních zdrojů, i když určité pokusy registru-
jeme. Vzhledem k vážnému technickému stavu, především
střešní krytiny, jsme pro letošní rok požádali o dotaci na opravu
šindelové střechy objektu z havarijního fondu Ministerstva kul-
tury a Pardubický kraj. V obou případech jsme uspěli a získali
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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:
33/2016 program zasedání pro den 23. 3. 2016. (8,0,0)
34/2016 návrh stanov svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko. (8,0,0)
35/2016 Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 45/2003/O o nakládání s
komunálním odpadem včetně separace a nebezpečným odpadem s
LIKO Svitavy a. s.. (8,0,0)
36/2016 pokácení 2 jasanů na na p. p. 55, 54 v k. ú. Němčice u
České Třebové, náhradní výsadba se nepředepisuje. (7,1,0)
37/2016 rozpočtovou změnu č. 1/2016 obce Němčice. (8,0,0)
38/2016 příspěvek na činnost v r. 2016 organizaci SONS Česká Tře-
bová ve výši 2.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
39/2016 příspěvek na činnost v r. 2016 organizaci ČSV, o. s. Litomyšl
ve výši 2.000,- Kč. (8,0,0)
40/2016 pokácení 6 ks smrků, 2 ks borovic a 1 ks jilmu na p. p.
4/1 v k. ú. Němčice. Náhradní výsadba se nepředepisuje. (8,0,0)
43/2016 schválilo pokácení 3 ks bříz na p.p. 1696/4 a 1 ks smrku na
p. p. 212, vše v obci Němčice, k. ú. Němčice. (8,0,0)
44/2016 schválilo pokácení 1 ks břízy u MŠ Němčice, náhradní
výsadba bude provedena na zahradě MŠ. (8,0,0)
45/2016 schválilo prořezávku s odpovídající náhradní výsadbou na
obecních pozemcích za prodejnou na Člupku. (8,0,0)
46/2016 výzvu k podání nabídky na administraci výběrového řízení
na dodavatele stavby a zajištění technického dozoru investora na
akci: PPO Němčice, SO 3 – Rekonstrukce lávek a přejezdů. (8,0,0)
47/2016 poptávku investičního úvěru na dofinancování stavby, rea-
lizaci stavebního objektu „B.j. 12 PB-KODUS Němčice, Zhoř“ v
předpokládané výši 7.437.500,-Kč se splatností na 15 let. (8,0,0)
48/2016 umístění 2 zrcadel na výjezdu od MŠ Němčice. (8,0,0)
49/2016 terénní úpravy na Člupku, technické provedení bude ještě
upřesněno. (8,0,0)
50/2016 zrušení usnesení 130/2014. (8,0,0)
51/2016 uzavření MŠ 4. 7. 2016. (8,0,0)
52/2016 program zasedání pro den 13. 4. 2016. (8,0,0)
53/2016 zadání zakázky na organizaci výběrového řízení a technický
dozor investora na stavbu PPO Němčice – SO 03 – Rekonstrukce
lávek a přejezdů firmu Jafis, s.r.o. z Litomyšle v celkové výši
zakázky 106.480,- Kč (vč. DPH). (8,0,0)
54/2016 revolvingový úvěr ve výši 500.000,- Kč na krytí dočasného
nedostatku finančních prostředků. (8,0,0)
55/2016 podání žádosti o dotaci do IROP na Ministerstvo pro místní
rozvoj na projekt: Rozšíření výukové kapacity ZŠ a MŠ Němčice.
(8,0,0)
56/2016 příspěvek na provoz a údržbu sportovního areálu TJ Sokol
Němčice ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
57/2016 pokácení 12 ks smrků a 1 ks břízy na p. p. 366/3 a 366/4,
vše v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové. (8,0,0)
58/2016 příspěvek SDH Němčice ve výši 2.000,- Kč na pouťové
odpoledne dne 23.7.2016 a 2.000,- Kč na hasičskou soutěž s příjez-
dem dne 3.9.2016. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
59/2016 příspěvek TJ Sokol Němčice, fotbalovému oddílu ve výši
10.000,- Kč na zajištění soutěžních utkání, provozních výdajů. Dotace
podléhá vyúčtování. (8,0,0)
60/2016 příspěvek Spolku divadelních ochotníků Šlegl Němčice, ve
výši 40.000,- Kč na 1. část ozvučení sálu kulturního domu v
Němčicích. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
61/2016 dotaci na činnost v r. 2016 TJ Sokol Němčice na cvičení s

dětmi ve výši 10.000,- Kč na úhradu nákladů práce s mládeží.
Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
62/2016 směnu pozemků na stavbu Poldru Pudilka mezí obcí
Němčice a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), směnu p.p. 890 (33
m2), p.p. 928/2 (973 m2), p.p. 929/2 (1.048 m2) z vlastnictví ČR, za-
stoupené SPÚ za p.p. 1127/2 (3.690 m2) obce Němčice. Dále pověřu-
je starostu k jednání se ZD Sloupnice, k úkonům potřebným pro
úpravu nájemních vztahů souvisejících se směnou pozemků. (8,0,0)
63/2016 zrušení usnesení č. 63/2015. (8,0,0)
64/2016 program zasedání pro den 18. 5. 2016. (6,0,0)
65/2016 odatek č. 3 k Nájemní smlouvě e. č. 3300416 ZD Sloupnice,
ze které byla odepsána p.p.1127/2 určená pro směnu pozemků se
Státním pozemkovým úřadem. (6,0,0)
66/2016 Pachtovní smlouvu e. č. 3310416 na užívání p.p. 1127/2 ZD
Sloupnice na dobu jednoho roku. (6,0,0)
67/2016 Příkazní smlouvu č. 8-2016 s JAFIS s.r.o. na administraci
Výběrového řízení na dodavatele stavby: PPO Němčice-SO 3-pře-
jezdy a lávky a zajištění technického dozoru investora v celkové
ceně 88.000,-Kč bez DPH. (6,0,0)
68/2016 zadávací dokumentaci pro VŘ na stavbu PPO Němčice –
rekonstrukce lávek a přejezdů. (6,0,0)
69/2016 trasu vedení NN přípojky pro projekt: Zhoř 127/2, Sedláček
2x RD, knn do SS200. (6,0,0)
70/2016 dodatečně přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Všeználek
Němčice ve výši 8.640,-Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti. (6,0,0)
71/2016 vedení trasy přípojky NN pro základnovou stanici CETIN
přes dotčené pozemky ve vlastnictví obce dle návrhu uvedeného
žadatelem v žádosti ze dne 2.5.2016. (6,0,0)
72/2016 souhlasí s PD na stavbu RD na st. 178 v Člupku, k.ú
Němčice, investorů R. Šafránka a Zuzany Balášové. (6,0,0)
73/2016 PD pro vjezd na místní komunikaci, napojení stavby RD na
st. p. 178 a p. p. 855/1 v Němčicích, Člupku, k.ú Němčice u České
Třebové, investorů R. Šafránka a Zuzany Balášové. (6,0,0)
74/2016 umístění novostavby RD na p.p. 665/1 v Člupku, k.ú.
Němčice, které je v souladu s ÚP Němčice, dále napojení novostavby
na obecní vodovod a kanalizaci a zřízení vjezdu z místní komu-
nikace dle předložené PD. (6,0,0)
75/2016 vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, na odkup
části pozemku 665/1 pod místními komunikacemi v Člupku, k.ú.
Němčice za ceny v místě obvyklé dohodou nebo dle znaleckého
posudku a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. (6,0,0)
76/2016 studii Rekonstrukce RD Zavřelovi (čp.64 v Němčicích, Člup-
ku). (6,0,0)
77/2016 pokácení 8 ks topolů černých na p.p. 1280/ v Němčicích,
k.ú. Němčice. (6,0,0)
78/2016 souhlasí s udělením licence na linku č.700820 Česká Tře-
bová – Němčice – Litomyšl dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí. (6,0,0)
79/2016 kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb, bře-
hového dřevinného porostu, který je třeba odstranit před stavbou PPO
Němčice v termínu od 1.9.2016 z důvodu zahájení stavby v rozsahu
uvedeném v žádosti žadatele. (6,0,0)
80/2016 Rozpočtovou změnu č. 2/2016 obce Němčice. (6,0,0)
81/2016 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
2014482/VB/1 Zhoř 127/2, Sedláček, 2x RD, knn do SS200. (6,0,0)

celkem částku 325.000,- Kč. V letošním roce tedy bude provede-
na oprava šindelové střechy na vlastním objektu roubeného
hostince v ceně cca 560.000,- Kč a oprava střechy roubené sýpky
bude znovu pokračovat v příštím roce se stejným scenářem.
Snad se do té doby ledy pohnou a zabliká nám světélko naděje
na dokončení rekonstrukce celého objektu, projekt na to máme
pěkný a zajímavý.
Občané, občanky a občančata, blíží se krásné období letošního
léta. Věřím, že nám přinese příjemné letní počasí a všechny
nepříjemnosti se nám vyhnou. No a když se nevyhnou, tak si s
nimi přeci poradíme. Nenechte si nikým, tedy ani mnou, nikým

a ničím kazit dobrou náladu, byť na nás účelově chmury valí ze
všech stran. Každý den začíná novým ránem a všichni máme
možnost zapomenout na den předešlý a vykročit vždy tou
správnou nohou. Užívejme si každého dne svého života, protože
tento každý den se dá prožít jen jednou a nikdy se již nevrátí.
Přeji vám, aby jste si užili nadcházejícího příjemného ročního
období, užili si dovolených, děti prázdnin, odpočinuli si a načer-
pali dostatečné množství nových sil.
Těším se již na další setkání s vámi se všemi.

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice



Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyři-
zování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s
dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlast-
ní občanský průkaz? 
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do
hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti ces-
tovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem ne-
znamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovo-
lená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s
občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti
5 let. 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15
let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s

dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rod-
ného listu. 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí ma-
ximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracov-
ních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2
000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme”
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“. 

- Mgr. Jana Vildumetzová 

82/2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
č. OŽPZ/16/22153, ve výši 100 000 Kč na opravu místní komu-
nikace. (6,0,0)

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo:
41/2016 pokácení jasanu na p. p. 1685/2 v k. ú. Němčice, bude

proveden zdravotní řez a úprava koruny stromu. (8,0,0)
42/2016 pokácení 2 ks jasanů a 1 ks kaštanu na p. p. 1682/2 v k. ú.
Němčice u České Třebové. V této lokalitě bude provedeno zdravotní
posouzení celého porostu a následně navržena opatření pro jeho
údržbu, probírku a doplnění. (8,0,0)

hlasování - (pro-proti-zdržel se)

Setkání kamarádů a přátel, které se uskutečnilo dne 21. 5. 2016 v
Kulturním domě v Němčicích zahájil pan Ladislav Jilg. Po přivítání
všech přítomných a starosty obce přednesla proslov paní Vladimíra
Vavřínová:
Vážení přítomní,
jménem přípravného výboru vás všechny srdečně vítám, vítám mezi
námi starostu obce pana Ing. Josefa Racka a pány muzikanty, kteří
nám setkání zpříjemní hudbou.
Velmi často vzpomínám na kapelu pana Mirka Hanuše – na
hanušáky, jak se jim říkalo, kteří byli velmi oblíbeni a známi v
širokém okolí a na každé akci v obci účinkovali. Je dobře, že tatíci
vedli své syny k hudbě a tak za sebe vychovali nástupce, kteří jdou v
jejich šlépějích. Dík patří všem našim předchůdcům, kteří tato setkání
zajišťovali více jak 35 roků – byl to pan Hanus z Vlčkova, pan učitel
Šváb ze Suché, pan Heizler J. z Vlčkova a pan Vytlačil J. z Němčic.
Tyto akce se v začátcích konaly na sále OB Němčice dříve hostince
pana Simona. Od roku 2002 se setkání konají v tomto kulturním
domě v pěkném moderním prostředí, za což patří dík panu
Hubinkovi i paní Markové a ostatním členům zastupitelstva i všem,
kteří při výstavbě pomáhali. Žilo se v jiné době, v jiném duchu a
úctě jednoho k druhému. Děti si vážily rodičů i učitelů. Průzkumy
však ukazují, že rodiče jsou pro většinu dětí vzorem, ale nějak jim to

nestíhají říci a to se připravují o to nejkrásnější co život nabízí – o
chvilky souznění.
Otcové u svých synů mohou obdivovat pružnost myšlení, využívání
moderních technologií, odvahu cestovat za prací i mimo domov. Syn
si dovede poradit s počítačem, mobilem, tabletem, ví jak a kde rych-
le najde informace, jak se vyznat v daních a nových zákonech. Sy-
nové by se měli učit od otců úctě k tradici, vztahu ke svému rodišti,
poctivosti k práci, skromnosti a trpělivosti.
Matky mají v rodině též své úkoly, které si mají dcery osvojovat a
vychovávat své děti v lásce ke všemu živému i svému okolí. Dnes se
žije velmi rychle a ve stresu. Když slyšíme a čteme v tisku co se
děje ve světě je nám smutno, proč tolik lidí ovládá neklid z exis-
tence. 
Přejeme všem pěkné pobavení, zavzpomínání a přejeme si dobrého
zdravíčka, abychom se za rok opět všichni sešli na této akci. Mrzí
nás, že zdejší občané mají malý zájem o toto setkání a dají raději
přednost podzimnímu setkání důchodců, na které zve Obecní úřad,
protože účastník hradí jen malou část nákladů a tím je pro občany tato
akce zajímavější. Děkuji za pozornost

Oficiální zahájení zakončil pan Jaroslav vytlačil Vzpomínkami na
předešlé akce – v dnešním uspěchaném životě a ve stáří bychom
měli být rádi, že se takto můžeme setkat se svými spoluobčany, kteří
žijí jinde, zavzpomínat a zajít i na hrob svých rodičů a přátel.

Setkání  kamarádů a přátel  Němčic



Kalendáø  akcíKalendáø  akcí
K u l t u r n í  d ù m

9.7. 1400 KD 3.Výročí otevření KD
23.7. KD Grilování
9.7. KD Grilování
14.8. KD Grilování
27.8. KD Loučení s létam

Spoleèenská kronika

Bìhem jara

se v naší obci narodili
Veronika Šimková Němčice

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

Kovářová Milada 85 let Člupek
Paulišová Jaromíra  85 let Zhoř
Divišková Anna 70 let Němčice
Mrkosová Vlasta 70 let Pudilka
Rösslerová Marie 70 let Člupek
Adamský Miroslav 70 let Zhoř
Jílek Pavel 65 let Němčice
Povolná Anna 60 let Člupek
Kuchta Libor 60 let Němčice
Vávra Ladislav 60 let Člupek

jsme se rozlouèili
Švec Jan Němčice
Šauerová Věra Němčice

30.7. 1800 Sokol TJ Sokol Němčice : FK Česká Třebová
21.8. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice :  TJ Dolní Čermná
4.9. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice :  TJ Spartak Brandýs n. Orlicí
25.9. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice :  FC Jiskra 2008 B
9.10. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice :  FK Mistrovice
23.10. 1530 Sokol TJ Sokol Němčice :  TJ Sokol Tatenice
6.11. 1400 Sokol TJ Sokol Němčice :  TJ Sokol Rudoltice

S p o r t o v n í  a r e á l

20.8. Pouťové dozvuky

23.7. SDH Pouťové odpoledne
3.9. SDH Hasičská soutěž s příjezdem 

- Memoriál Josefa Racka

H o s p o d a  U  M e d a

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

Tomáš Benedikt Sršeň opět uspěl
V pátek 6.5. se Tomáš v Plzni zúčastnil celorepublikového finále
soutěže ve hře na akordeon a získal druhé místo. Myslím, že i tento
další úspěch malého Němčičáka stojí za zveřejnění.

Tomáše nyní čeká několik
veřejných produkcí při
společenských akcích, v
srpnu mistrovský kurz v
Třeboni ve hře na ako-
rdeon. O jeho hudební
doprovod projevila zájem i
světová operní hvězda,
legendární Gabriela Be-
ňačková, před níž ve své
době klečeli ředitelé
nejprestižnějších svě-
tových operních domů,
aby právě u nich hosto-
vala.

Májové oslavy 2016 na Èlupku
Tak máme za sebou 3 stavení a kácení Máje na Člupku. Stavení
bylo 30. 4. 2016 před čarodějnicemi. Celá akce byla plánová tak, že
Máj 2016 se vztyčí v 17.00 hodin, jaké bylo překvapení mnoha pří-
chozích, když přišli v 16.30 a Máj stála. Není to tím, že by byl špat-
ný časový rozvrh, ale hlavní aktéři, Ondřej Vavřín a Pepa a Jirka
Šotolovi, už jsou tak zdatní v přípravných operací a v řízení celého
stavění, že pokyny ty jdi sem a ty jdi tam a čekejte až zavolám, jdou
k těm správným lidem, kteří už také vědí co a jak. No máj se vlast-
ně staví také proto, aby mohla být veselice při jeho kácení. Kácení
má být poslední sobotu v květnu, tak tomu bylo i u nás. 28.5.2016.
Na Člupku se sešlo cca 120 lidí, kteří přišli posedět se sousedy,
poslechnout si živou hudbu, zazpívat si. S dětmi jsme připravili i
krátký kulturní program, děti byly moc šikovné a hlavně nadšené pro
věc, bylo to moc fajn. Letos bylo kvalitní ozvučení, takže posluchači
si mohli vše lépe užít. Samozřejmě se podávali člupecké koláče,
které místní ženy za podpory kuchyně v MŠ napekly v sobotu
dopoledne. Hlavní občerstvení vždy zajišťuje hospoda U Meda. Byla
i tombola, sice jen pár cen, ale důležitá byla ta hlavní ,,májka“, jejím
šťastným výhercem se stala rodina Stránských z Němčic a Honza ji
věnoval obci na něco dalšího do člupeckého parku. Tam nově stojí
velká houpačka, která je z loňské máje a vyrobil ji můj Standa a
Martin a Martin jun. Moc bych chtěla poděkovat všem aktérům akce,
je to rok od roku vychytanější, hezčí a hezčí. Vím, je to kupa práce,
ale to krásné odpoledne za to stálo. Tak za rok zase na návsi na
Člupku. 

- M. Jilgová
Dosti nás

Jsme slabí ,  malí  — Dost i  těchto řečí!  
Jen kdo tak zoufá,  s láb a  malý jest .  

Oč byla Hellas ,  byla Róma větší ,  
než skrání  nesmrtnou se dotkla  hvězd? 

Jak směšné byly našich předků cepy, 
když celý svět  se  zdvihl  prot i  nim, 
a  hle!  Svět  celý zdrt i l  vůdce s lepý 

a Táboru se kloni l  věčný Řím. 

Jen v srdce zápal ,  chrabrost  bohatýrů 
a  budem vojsko netušených si l !  

Sláb jenom ten,  kdo ztrat i l  v  sebe víru,  
a  malým ten,  kdo zná jen malý cí l .

Svatopluk Čech (Jitřní písně)

k zamyšlení . . .



V neděli 8. května jsme mohli v sále našeho Kulturního domu vidět
pěknou pohádku Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo v
podání dětí z naší Základní školy. Spolu s nimi si zahrály děti, které
už chodí do školy v Litomyšli. Nebylo to poprvé, co se Martina
Pavlišová pustila do práce s dětmi. Víme všichni, jak je to náročné na
čas a trpělivost. Přes těžkosti, které každá taková práce přináší, se

povedlo velmi hezké představení. Bylo krásné sledovat, s jakou chutí
děti vystupovaly ve svých rolích. Nechyběly legrační scény ani
odvážné výstupy. Kdo rád chodí do divadla nebo je i aktivně zapojený
do hraní ví, jak je to mnohdy těžké vystoupit před diváky. Ne každý
má odvahu a potřebný talent. O to důležitější je tyto talentované děti
objevit a dát jim šanci. Je to cesta dlouhá a klikatá, ale jediná, která

může vést k omlazování naše-
ho souboru. Nejen příprava
tohoto představení, ale i všech-
na ostatní by se neobešla bez
podpory těch, kteří sice nejsou
vidět, ale jsou pro úspěch celé
tvůrčí práce nezbytní. A tak
zasloužený dík patří také všem
dobrým lidem v zákulisí, kteří
tvoří spolehlivý tým a jsou
zárukou toho, že se společná
práce podaří.

- V. D.

S p o l e k  d i v a d e l n í c h  o c h o t n í k ù  Š l é g l

Z á j e z d  n a M o r a v u
13. a 14. května 2016 jsme s naší cestovkou Pat a Vat
vyrazili na tradiční jarní výlet. Naše první zastávka na
Benzině byla zpříjemněna podáváním báječných
koláčů, které ochotně napekly sestry Jitka a Alena. S
dobrou náladou jsme pokračovali na Brněnskou
přehradu. Okružní jízda lodí byla nejen pohodová, ale i
rozezpívaná, neboť kapela, kterou si vozíme s sebou
zahrála několik svižných písní s vodáckou tématikou. Rádi
jsme se připojili a zapěli si z plných plic. Pokračovali jsme
směrem, kde bylo nejvíc mraků a vystoupili před Květnou zahradou v
Kroměříži. Asi potřebovali právě vysazovat nové květiny, protože
zahradu vydatně zalévali a to zalévání trvalo celé 3 hodiny. Vzpom-

něli jsme si na velké sucho v loňském roce a bez
zbytečného lamentování poobědvali v místní restauraci,
kde jak známo neprší. Pak jsme obdivovali nádhernou
tvorbu Maxe Švabinského v místním muzeu a také
expozici Pradědeček ve škole (moc zajímavé – už tím
že jsme si mnohé věci pamatovali ze svého dětství)
déšť ustal a naše cesta poté vedla do Starého Města do
netradiční KovoZOO. Exponáty vyrobené z odpadů a
pořádek všude okolo zaujaly snad každého návštěvníka.

Ubytování ve Veselí na Moravě a posezení po dobré
večeři ukončilo naše páteční putování.

Ráno jsme pospíchali do Strážnice, kde nás čekala velmi pěkná
prohlídka skanzenu. Počasí se umoudřilo a my jsme si užili krásnou

a poměrně dlouhou cestu mezi obydlími našich předků.
Do některých jsme také mohli vejít a zamyslet se, jaké to asi býva-
lo těžké živobytí. Naše další kroky směřovaly do lázeňského města
Luhačovice. Cesta po kolonádě, krásné prostředí i příjemná
zastávka v kavárně účastníky našeho zájezdu určitě potěšila. Z
Luhačovic už jsme se pomalu vydali k domovu, ale ještě nás
čekalo malé překvapení v podobě zastávky na Velehradě. Prohlíd-
ka nádherného chrámu a celého okolí byla krásným zakončením
celého našeho putování. Dík patří všem, kteří zájezd připravovali,
protože to je činnost náročná a mnohdy plná nečekaných těžkostí.
Věřím ale, že mohu směle za účastníky zájezdu napsat, že byl
vydařený a příště už se zase těšíme, kam nás naše osvědčená Ces-
tovka zaveze.

Přejeme všem čtenářům krásné léto a na podzim se zase sejdeme
na novém představení, které je zatím obestřeno tajemstvím. 

- V. D.



VVH
Zima je ve znamení výročních valných
hromad, kterých jsme se zúčastňovali
po celém našem okrsku. Naše VVH
proběhla 9.ledna na sále kulturního
domu. Byla zde zhod-
nocena činnost za min-

ulý rok a přenesen plán na letošek. Při tomto slavnos-
tnějším večeru, jsme se pochlubili novým hasičským
praporem.

Námětové cvičení
22.4.2016 v 17. byl vyhlášen výjezd všem JSDH v
našem okrsku. Praktické cvičení probíhalo v Řetové,
kde byl nahlášen,, požár od výbuchu kotle“.
Jednotky po dojezdu k místě požáru dostávaly
instrukce od velitele zásahu. Bylo potřeba řídit
dopravu na silniční komunikaci, některé sbory hasily
“hořící“ střechu, pár hasičů s dýchacími přístroji proz-
koumávalo budovu, zda v hořícím objektu nejsou

zraněné osoby. Po zdolání mnoha překážek průzkumníci začali
nacházet jak křičící zraněné osoby, tak i bezvládná těla. Všichni
zranění začali být postupně vytahováni z budovy a další příslušníci
JSDH jim poskytovali první pomoc do příjezdu ZZS.
Hasiči ošetřovali lidi otrávené oxidem uhelnatým, popáleniny II. a III.
stupně, odřeniny, otevřenou zlomeninu, zabodané kovové střepy v
těle, dávali pozor na člověka se zlomenou páteří, aby se nehýbal.
Snažili se uklidnit hysterickou ženu a i ostatní vyděšené figuranty.

Čarodějnice
Tradičně proběhlo i pálení čarodějnic
v přírodním areálu, kde se letos sešla
spousta lidí. Bylo možné si zakoupit
něco k snědku nebo si svépomocí
opéct buřt na ohni. Děti se nemohly
dočkat večera, až se zapálí hranice s
čarodějnicemi.
Celý večer hrál DJ Tkadley, jehož pří-
tomnosti a aparatury jsme využili k
soutěžení pro děti. Děti soutěžily v
tancování a byly odměněny nějakou
tou sladkou dobrotou.

Okrsková soutěž
Proběhla 21.5. ve Vlčkově při oslavách 130 let založení sboru míst-
ního sboru. Letos soutěžilo v požárním útoku 12 družstev. Naše ženské
družstvo letos mělo premiéru a skončilo na třetím místě. Chlapům se
útok povedl a ve skupině skončili také třetí.
Po požárních útocích probíhaly ukázky v rámci oslav a mohli jsme
vidět požární útok v podání malých předškolních dětí a dorostenců i
výjezdová auta s jejich vybavením z JSDH Česká Třebová. A na závěr
profesionální hasič Lukáš Novák, několika násobný mistr světa a mistr
Evropy v TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, což v
překladu znamená, nejtvrdší hasič přežívá), nám předvedl tuto hasič-
skou disciplínu, za kterou sklidil velký potlesk a obdiv, kolik sil to
obnáší. Pak už jen následovala večerní zábava do nočních hodin.

Všechny naše fotky můžete vidět na: FB – SDH Němčice u Litomyšle
Web – sdhnemciceclupek.webnode.cz

- za SDH Markéta Gregušová



C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e
ŠKOLNÍ EXKURZE

Děti 1., 2. a 3.
ročníku navštívi-

ly Muzeum řemesel - zde si prohlédly expozice řemesel z let 1840 až
1930 a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o této době.
Na závěr si vyplnily pracovní list. Dále také navštívily Tvrz
Orlice - prohlédly si expozici Kouzelný les, vyplnily zápisník
stopaře a interaktivně se seznámily s faunou ČR.S velkým
úspěchem se setkala výroba vlastní knížky - děti si samy tvořily
náplň knížky, desky i obal. Knížku si i sešily a svázaly do vlast-
noručně vyrobených desek (Stanoviště výroby : Předchůdci
knihy, Malování iniciál, Tvorba zušlechtěného papíru, Papírové
krabičky, Výzdobné techniky, Gutenbergův lis + tisk obrázků a
pohledů, Šití vazeb, Výroba desek z vlastních potahů, Vzorečky
materiálů).
Děti si také obdivovaly vystavenou Codex Gigas - Ďáblovu bibli

(její uměleckou kopii).
Děti ze čtvrtého a pátého ročníku se vydaly
na výlet do Prahy. Prohlédly si Václavské
náměstí, sochu sv. Václava, orloj na
Staroměstském náměstí, Čertovku, Karlův
most, Nerudovu ulici a Pražský hrad, s
jehož historií žáky formou hry seznámila
paní průvodkyně. Děti byly také přítomny
výměně stráží. Prohlídka v Chrámu sv. Víta
všechny nadchla, stejně tak prohlídka bazi-
liky sv. Jiří a Zlaté uličky. Na Kampě byla
výstava panelů k výročí narození českého

krále a císaře římského Karla IV., po prohlídce měly děti krátký roz-
chod na nákup suvenýrů a občerstvení.

Nìmèická štopka 2016
19. března se přátelé pěstitelského pálení a
pálenek sešli již poosmé v hasičské zbrojnici
na Svépomocném koštu ovocných pálenek.
Letos se sešlo celkem 21 vzorků - 8 slivovic,
10 jádrovic a 3 ostatní palenky.
Hodnotitelé dospěli, po více-méně dobrovol-
ném průběhu koštu, k následujícímu pořadí: 

Slivovice
1. Jan Strážnický, slivovice 2016
2. Milan Rössler, slivovice 2001
3. Milan Kašpar, slivovice 2015

Jádrovice
1. Josef Racek, hruškovice 2010
2. Vladimír Pavliš, jablkovice 2014
3. Jaroslav Vencl, hruškovice 2015

Ostatní
1. Milan Kašpar, nektarinka 2014
2. Lucie Pavlišová, třešně 2015
3. Jiří Voříšek, směs ovoce 2011

Absolutním vítězem se stala nektarinka pana
Milana Kašpara z Březí u Mikulova.

Někteří členové spolku navštívili ze studijních
důvodů s ochotnickým spolkem v květnu
muzeum pálenic ve Vlčnově. Uvidíme, jestli
se to projeví na kvalitě vzorků v příštím
ročníku. 

- F. Šauer,  SZMKT

Během zimního období a zjara jsme se něko-
likrát sešli při dobré kávičce a buchtě. Třikrát
nám udělali radost manželé M. a V.
Řehořovi. Vyprávění o svých cestách po
světě doplnili promítáním. Za  přípravu a
prezentaci jim patří veliký dík. Zajímavé
bylo také vyprávění pamětníků mládeži na
téma “Jak se žilo dříve ve Zhoři”. K tomuto
tématu zapůjčila studentka K. Jedličková
svojí seminární práci o historii školy ve
Zhoři. Protože je to vděčné téma, plánujeme
pokračování na podzim.

A proto po prázdninách
- první pondělí v měsíci- 

PŘIJĎTE POBEJT.

Knihovna
Z h o ø



v 21. 3. 2016 se dva žáci naší školy (Lukáš
Tatíček a Kristýna Mikulecká) zúčastnili
přírodovědné soutěže v poznávání přírodnin
organizované DDM v Litomyšli. Soutěž se
pořádala u příležitosti oslav Dne Země 2016.
v 22. 3. 2016 žáci 1. ročníku navštívili
knihovnu v Litomyšli - seznámili se s akce-
mi, které se v knihovně konají, prohlédli si
knížky, encyklopedie a také časopisy, které si
mohou půjčovat. Dozvěděli se, jak s knížkami
zacházet,  jak se k nim chovat. 

v "S knihami se kamarádím" - tento projekt
měl za cíl podpořit čtenářství...děti četly různé
texty z knih, odpověděly si na otázky např.
Kterou knihu mám nejraději a proč? Co mě na
čtení baví? Kde čtu rád(a)? Na jakém
netradičním místě bych si knihu chtěl přečíst?
Co by se stalo, kdyby knihy zmizely? Může
být i kniha poklad? Co má kniha ráda? 
v Každý rok měříme s dětmi hodnoty
znečištění Zlatého pásku. Letos tyto hodnoty
měřily děti ze 3. ročníku. 

v Naši žáci se tradičně zúčastnili plaveckého
výcviku v krytém bazénu v Litomyšli. Během
deseti lekcí se menší děti naučily plavat a ty
starší se v plavání zdokonalovaly. Výuka
probíhala často formou hry za pomoci
různých plaveckých a herních pomůcek.
v Děti 1. ročníku se 15.dubna účastnily pre-
ventivního programu "Zdravé zoubky".
Dozvěděly se, jak často si mají čistit zuby,
jaký zubní kartáček použít, jak často chodit k
zubnímu lékaři na preventivní prohlídky.
Odměnami za splněné úkoly byly taštičky se
zubní pastou, kartáčkem, žvýkačkou a přesý-
pacími hodinkami. Tyto dárky sponzorovala
DM drogerie.

v Dobrovolníci ( zejména ze školní družiny)
se zapojili do akce CLEAN UP THE WORLD.
Uklidili okolí školy a střed obce, posbíraný
odpad roztřídili do příslušných kontejnerů. K
celé akci také vytvořili plakát, který získal v
soutěži Recyklohraní 1. místo v Pardubickém
kraji. Zúčastněným dětem bude odměnou
výlet do záchranné stanice zvířat Pasíčka.

v V mobilním planetáriu (pojízdném kině) -
které se umístilo do naší tělocvičny - se děti
3., 4. a 5. ročníku zúčastnily filmové projekce
" Vznik Země - původ života" a děti 1. a 2.
ročníku " Tajemství stromů".

v Děti ze školní družiny si opět vyzkoušely
“Čarodějnické spaní ve škole“. Kromě
táboráku a  spousty soutěží na ně čekala i stez-
ka odvahy. 

v V rámci pracovní výchovy jsme s dětmi
třídili ovoce a zeleninu, z nich si děti násled-

ně vytvořily skládáním buď celých částí nebo
krájených částí "panáčky". Nakonec všechny
druhy ovoce a zeleniny ochutnaly.

v 5.května nás opět navštívil rodilý mluvčí a
vedl hodinu angličtiny pro děti ze 4. ročníku.

v Děti z 1. třídy byly 1.června slavnostně
pasovány na čtenáře v knihovně v Litomyšli.
Celý rok se hodně snažily a učily se číst, za
odměnu dostaly krásnou knížku od Kláry
Smolíkové - "Knihožrouti"

v 30. května jely děti ze školní družiny do
České Třebové, kde navštívily program ,,Fyzi-
ka hrou". Vyzkoušely si různé pokusy a
prohlédly si zajímavé sbírky přírodnin v
budově místního gymnázia.

EKODĹNY
V letošním roce jsme opět získali grant ve výši 15.000 Kč od
Pardubického kraje na projekt s názvem „Ekodílny“. Cílem
projektu je zvýšit zájem žáků o práci s přírodním materiálem,
rozšířit jejich znalosti o využívání odpadů jako druhotné
suroviny, zlepšit šetření papírem, zapojit rodiče do života školy.

Obsahem projektu je pořádání ekodílen, návštěva muzea řemesel,
návštěva ekovýchovných programů, zapojení do akce Recyklohraní,
sběr papíru, anketa, práce s hlínou v keramické dílně. Finanční
prostředky budou použity na nákup materiálu, úhradu ekovýchovných
programů, úhradu dopravy.

G R A N T Y P A R D U B I C K É H O  K R A J E  P R O  R O K  2 0 1 6
PO ŠKOLE VE ŠKOLE

Další projekt, na který jsme získali grant ve výši 5.000 Kč
od Pardubického kraje, je projekt s názvem „Ve škole
po škole“. Jeho cílem je primární prevence drogových
závislostí a sociálně-patologických jevů - nabídnutím
alternativní činnosti, cílenými aktivitami,
dále možnost realizace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin,
prohloubení zájmu o obec a náš kraj-součástí projektu jsou i
výpravy do okolí, zapojení do života obce a regionu.
Chceme děti seznámit s netradičními sporty, technikami a mate-
riály, motivovat je pro rozvoj jejich individuálních zájmů.

A co nás ještě do konce škol-
ního roku čeká?
Sběr papíru, návštěva kina,
tradiční divadelní před-
stavení  a pak hurá na prázd-
niny. Děkujeme rodičům za
dosavadní spolupráci a pře-
jeme jim i našim žákům
hodně prázdninových zážitků
a hod-ně pohody, abychom se
v září mohli s elánem pustit
do další práce.

- Lydie Věnečková
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LÉTO
Hurá zase po roce,

koupeme se v potoce.
Ráno už tu není kosa,

ale není tu i rosa.
Prázdniny nám začali,
zmrzliny jsme načali.
Sluníčko se rozpálilo,
a nás to zas opálilo.
Skočíme si do vody,
a odpoledne na hody.

- Sára Tmějová, 5. třída

PRÁZDNINY
Všichni se na to těší, 

a všechny děti to mají rády,            
ten čas kdy mohou být s kamarády.

Někdo jede na Moravu
a ostatní na Vltavu.

Naši jedou na památky,
pak pojedou zase zpátky.
Tábory jsou zase všude
a nikdy jich neubude.
Přijela teta z Británie

a učit nás prý bude : NÉ!!!!!
Budou zase nanuky,

a před sluncem se schováváme pod buky.
Už přijela zmrzlina

a první u ní byla Jana
Už se zase těšíme,
už to nevydržíme.

- Alžběta Racková, 5. třída 

LÉTO
Červen, červenec, srpen,
to jsou tři letní měsíce,

ty má hned každý rád nejvíce.
Protože jsou prázdniny,
a nemusíme do školy.

Všichni k moři pojedou,
jen tak sedět nebudou.
Jahody, maliny, třešně

dáme si je ještě.
Čmeláci všude létají,

taky velkou radost mají.
No aby ji neměli,

když jsou dlouhé prázdniny.
- Kateřina Karlíková &

Eliška Javůrková, 4. třída

LETNÍ RADOVÁNKY
Skončila nám škola,
maminka nás volá:

Děti máte prázdniny,
běžte dělat kraviny!

Pojedeme na dovču,
vezmeme  sebou Domču.

Budeme se potápět,
v moři rybky prohánět.

Jedeme do Itálie,
budem dělat hijé hijé!
Svezeme se na koni,
svezli jsme se i loni.

Sluníčko nám svítí
venku voní kvítí.

Srpen, květen, červenec,
to by mohl být konec.

- Martina Harantová &
Kristýna Mikulecká, 5. třída 

Letní báseň
Voda v létě hezky teče,slunce zase letně hřeje.

Bouřky, blesky, hrom a bum!
Letní déšť zas bude COOL.

Těšíme se na prázdniny,na tu letní náladu,
udělejme s toho někdy parádu!

Hurá,hurá dovolená!
Až se bude radovat aspoň jedna z nás,

zastavíme ten letní čas.
- Tereza Havlová, 5. třída 

ŠKOLNÍ VÝLET
24. května jsme podnikli Školní výlet do Prahy.  Jeli jsme autobusem v 05:36 do České
Třebové, odkud nám v 6:23 jel vlak do Prahy (do Prahy jsme dorazili v 08:10). Na
nádraží jsme si mohli něco koupit. Když jsme dojeli do Prahy, šli jsme z nádraží na
Václavské náměstí, kde jsme se podívali na sochu sv. Václava a něco jsme si o ní řekli.
Potom jsme šli na Staroměstské náměstí, kde jsme si dali rozchod 15 minut, a poté jsme
se podívali jak odbíjí Orloj (v 9:00). Potom jsme šli přes Karlův most na Pražský hrad,
kde jsme nejprve šli na prohlídku Chrámu sv. Víta. Nejvíce se mi líbila vitráž v oknech
a velký bílý hrob, pod kterým byla pohřbena spousta panovníků. Po prohlídce Chrámu
sv. Víta jsme šli do Baziliky sv. Jiří. Poté jsme Zlatou uličkou došli do Daliborky, a
potom jsme šli na výstavu Příběh Pražského hradu, kde jsme si zahráli hru ,,Hra na
Hrad‘‘… Poté jsme šli na Kampu, kde jsme si mohli prohlédnou panely, kde bylo na-
psáno něco o Karlu IV.  Potom jsme šli na Čertovku a přes Staroměstské náměstí  jsme
došli na nádraží, odkud nám v 15:43 jel vlak do České Třebové. Výlet si myslím že se
vydařil, a všem se líbil (až na ,,malý‘‘  trapas, který se nám stal ve vlaku cestou zpátky.)  

- Martina Harantová, 5. třída

LÉTO
Hurá zase po roce

Jsou tu letní Vánoce.
Chodíme na procházky

Do lesa a do okolí,
hledáme si nové kamarády

modřiny nás občas bolí.
Skončí škola

A pojedeme na kola.
Dovolená musí být

Narozeniny já budu mít.
- Michaela Kopecká, 5. třída 



Prázdninový kvíz

Tentokrát pro vás nemáme křížovku, jak jste
zvyklí, ale kvíz. Doplněním správných písmen
do rámečku dole vám vyjde tajenka. Zaměřili
jsme se na školu a prázdniny.

1. Povinnou školní docházku zavedl/a:
Josef II.  …...............   P
Marie Terezie …......... K
J.A. Komenský …...... B

2. S první myšlenkou na to, že by studenti
měli i odpočívat, přišel:
francouzský student …................ R
J. A. Komenský ….....................  A
samotný francouzský král …...... M

3. Učitelem národů byl nazýván:
Jan Hus …...................  É
J. A. Komenský …......  Á
Karel IV. …..................  Í

4. První prázdniny byly v délce 14 dní vy-
hlášeny v:
Českém království …........ N
Holandsku …..................... S
Polském království …......  P

5. První prázdniny studenti náboženství zažili v:
15. století …....... Z
16. století …....... N
17. století …......  T

6. První prázdniny byly zrušeny, protože:
bohatí studenti tento čas propíjeli …......  É
chudí studenti místo studia bible chodili do
práce a vydělávali si peníze …...............  C
církvi se čas lenošení prostě nelíbil…..... Á

7. U nás se reformátorem školství stal:
Josef II. …..................  H
J. A. Komenský …......  P
Jiří z Poděbrad ….......  S

8. U nás se studenti dočkali prázdnin za vlády:
Karla IV. ….............  T
Marie Terezie …....... R
Josefa II. ….............  O

9. V Řecku prázdniny trvají
2 měsíce …........ J
3 měsíce …......  Á
4 měsíce …......  Y

10. Francouzsky se „prázdniny“ řeknou:
vacances …......  Z
fetes ….............. D

Noël ….............. M 

11. Uhelné prázdniny:
jsou nesmysl …........................ A
zažívali naši rodiče v zimě z důvodu silných
mrazů a nedostatku uhlí …...... N
byly prázdniny za našich prarodičů za účelem
pomoci dolovat uhlí …............ D

12. Ženy učitelské povolání:
mohly vykonávat až od 3. třetiny 19. století ….. I
mohly vykonávat vždy ….......................... O
mohly vykonávat až ve 20. století …......... B

13. Kdysi se muselo na vesnicích do školy chodit
celý rok …............................... S
jen v zimních měsících …...... N
minimálně 6 měsíců …........... F

14. Dvouměsíční letní prázdniny u nás byly uzákoněny:
v roce 1896 …...... P
v roce 1968 …...... L
v roce 1925 …...... N

15. Několikadenní nepřerušené zimní
prázdniny jsou zavedeny od roku:
1925 …...... T
1930 …...... U
1935 …...... Y

Školní výlet do Prahy
Cesta vlakem nám trvala 100 minut. Když jsme dojeli do Prahy, šli jsme na Václavské náměstí. Potom jsme se šli podívat na Orloj a na
Staroměstskou radnici. Šli jsme také po Karlově mostě,kde byl třicet barokních soch. Potom jsme šli na Pražský Hrad a viděli jsme výměnu
stráží a také Chrám sv. Víta,Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Daliborku a sklepení Hradu. Šli jsme na výstavu Pražského hradu a kolem Čer-
tovky. Když jsme došli na nádraží, jeli jsme domů.

- Sára Tmějová, 5. třída

Školní výlet do Prahy
Ráno jsme šli na zastávku a autobusem jsme jeli do České Třebové
na nádraží. Potom jsme šli do vlaku a jeli jsme do Prahy. Když
jsme dojeli, šli jsme se podívat na sochu sv. Václava. Potom jsme
šli na Staroměstské náměstí a podívali jsme se na Orloj. Viděli
jsme Staroměstskou radnici. Potom jsme šli přes Karlův most,
viděli jsme sochu Karla IV.  a Jana Nepomuckého. Potom jsme šli
na Pražský hrad, šli jsme do Chrámu sv. Víta ještě jsme šli do bazi-
liky sv. Jiří a šli jsme Zlatou uličkou. Pak jsme se šli podívat na
vězení, které se jmenuje Daliborka. Pak jsme šli do
sklepení hradu a tam nám pustili film a potom jsme plnili
úkoly. Jmenovalo se to Hra na Hrad. Potom jsme šli Čer-
tovkou pak parkem jménem Kampa. Potom už jsme šli na
nádraží a pak jsme jeli vlakem zpátky do České Třebové.

Školní výlet do Prahy
V 6:30 jsme měli sraz na zastávce. Autobusem jsme jeli do České Tře-
bové na nádraží. Regio Jetem jsme dojeli na Pražské nádraží. Z
nádraží jsme šli na Václavské náměstí a viděli jsme tam sochu sv.
Václava. Pak jsme šli  na Staroměstské náměstí. Byl tam orloj,
Staroměstská radnice, ze Staroměstského náměstí jsme šli na Karlův
most. Na Karlově mostě byla socha Karla IV. a socha Jana Nepo-
muckého. Když jsme došli na Pražský hrad, měli jsme prohlídku. Při
prohlídce jsme byli  v Chrámu sv. Víta, v bazilice sv. Jiří. Šli jsme Zla-

tou uličkou na Daliborku. Viděli jsme sklepení hradu a
Příběh Pražského hradu (výstava). Hráli jsme Hru na
Hrad. Zpátky jsme šli Kampou a Čertovkou, na nádraží.
Na nádraží jsme čekali na Regio  jsme jeli do České Tře-
bové. Autobusem jsme pak jeli domů.

- Štěpánka Cimflová, 5. třída 

Letní cestování – co si vzít na tábor?

Brzy začnou letní prázdniny a s nimi i tábory. To už je načase
začít přemýšlet, co si sbalíte s sebou. A nejste v tom sami…
Matěj na našem obrázku také neví kudy kam. Zkuste mu
pomoct a vyškrtejte zbytečnosti, které na tábor nepatří. Zbylé
věci vám napoví, co si můžete sbalit s sebou!



Den s Policií
15. dubna jsme měli  pěkné dopoledne na našem hřišti TJ. Domluvili
jsme si návštěvu Policie  ČR.  Začali jsme nejdříve jízdou na kolech,
koloběžkách a odstrkovadlech.  Policisté nám zkontrolovali vybavení,
ochranné a reflexní prvky a pak teprve mohli závodníci startovat. Pak
následovala ukázka se psy. Dobře jsme si všímali, jak jsou psi poslušní
a uvědomili si, jak důležité poslání mají. Poté se děti seznámily s
vybavením policistů (pistole, pouta, ochranné přilby, vesty)  a dokonce
si mohli nastoupit do policejního auta. Na závěr dostaly děti od poli-

cistů průkaz dobrého chodce a cyklisty a reflexní přívěsek.

Sportovní hry v Litomyšli
Tradiční sportovní dopoledne na  stadionu v Litomyšli bylo
25.5 .I přes nepřízeň počasí děti statečně bojovaly. Byli jsme
čtvrtí a odjížděli do školky s medailemi a sladkou odměnou.
I když děti ještě nechodí do školy, vědí, že není důležité

vyhrát, ale zúčastnit se.

Kino
Byli jsme v kině. Nebylo to
obyčejné kino.  Děti byly
nadšené už tím, když uviděly,
jak se v tělocvičně objevil
veliký kruhový  stan sféric-
kého  kina .  Když jsme se
pohodlně usadili dovnitř, byli
jsme obklopeni nádhernými
obrázky, které nám prozradi-
ly Tajemství stromů. Projekci
doplňovalo pěkné  vyprávění

i příjemná hudba.

Z p r á v i è k y  z e  š k o l k y

Besídka nejen pro maminky
Na  čtvrtek 2.června jsme  připravili besídku,
která  potěší všechny, kteří se  přijdou k nám
podívat. Básničky, písničky, tanečky i malá
pohádka jistě potěší každého, kdo přijme naše
pozvání. Pro maminky a tatínky jsme vyrobili
sladký dáreček z modelovacího marcipánu,
který děti samy vyrobily.

Hudební pohádka
Poslední den v květnu jsme měli ve školce nevšední zážitek.
Děti pozorně sledovaly hudební pohádku v podání pana Macků.
V pěkné pohádce vstupovaly do rolí rozmanité hudební nástro-
je, na které vypravěč vždy velmi pěkně zahrál. Pohádka s
mravním naučením děti zaujala, dovedly na závěr odpovědět na
otázky. Bylo to výjimečné  setkání  a v kvalitním pořadu děti

mohly poznat celkem 48  zajímavých  hudebních nástrojů.

Indiánská stezka
Celý týden jsme si zpívali indiánskou píseň a užívali
si hrátky na indiánské téma. Vyráběli jsme si čelenky,
malovali na kamínek svůj talisman, vyráběli veliký
totem z krabic a hlavně se těšili na Indiánskou stezku,
která nás  9.června  zavedla  do Jízdárny na Suchou.
Počasí nám přálo, a tak si děti v indiánských
převlecích a s pomalovanými tvářemi  užily
dopoledne plné zajímavých zážitků a hlavně si všich-
ni zkusily,jaké  to je projet se na poníkovi. Následující
den jsme si zážitky nakreslili. Ještě dnes si děti

pamatují, jaká si vymyslely indiánská jména.

Na co se
ještě můžeme

těšit…
- Výlet do České Třebové
- Návštěva ve škole 
- Školní divadlo

Do školy nám letos odchází 10 dětí a zapsaných dětí na nový školní rok je 11. Krásně dny plné sluníčka a dobrých zpráv čtenářům Zlatého
pásku přejí děti a zaměstnanci MŠ. - V.D.

Návštěva v ZUŠ
6.5. jsme byli se staršími dětmi na
návštěvě v ZUŠ v Litomyšli. V krás-
ném prostředí podkrovního koncertního
sálu jsme vyslechli poutavé povídání o
hudebních nástrojích a ukázky hry na ně.
Také jsme si společně zazpívali.
Navštívili jsme i výtvarný, taneční, i dra-
matický obor.

Svatba 
Posledního dubna se nám vdávala paní učitelka a děti ze školky si pro
novomanžele připravily překvapení v Klášterních zahradách v Litomyšli.
Užili jsme si vzácnou chvíli pod modrým nebem a v záři sluníčka. Věřím,
že i po čase si rádi vzpomeneme na krátkou říkanku: „Naše paní učitelka,

ta nás pěkně vychová, budeme jí od pondělka říkat paní Švestková.“



Přejeme Vám příjemně strávené léto, krásnou dovolenou a těšíme se
na setkání s Vámi v Kulturním domě:
9. července od 1400 - 3.Výročí otevření KD

- rožněné kýty od osvědčeného tandemu SU-PA
- grilované hermelíny
- domácí Povidloň od Zdenči
- narozeninový dort
- pivní soutěž pro dospělé
- tradiční vyžití pro děti + cesta za pokladem
- k poslechu a tanci zase někdo zahraje
- přenocování možné - stan s sebou

16. července - Zavřeno - soukromá akce
23. července - Grilování
29. července - Grilování
14. července - Grilování
27. července - Loučení s létem 
24. července - Zavřeno - soukromá akce

Změny možné, sledujte plakátnice nebo náš facebook :)

Kulturní dùm Nìmèice

Vloni touhle dobou pravil Jéňa s Lůcou: „To je hustý, do
toho jdem.“ Když mi popsali, čeho se chtějí účastnit,
poslala jsem je do.... však vy víte kam. V tu dobu pro mě
byl sport velmi sprosté slovo. V říjnu jsme se s Lůcou z
nějakého blíže nespecifikovaného důvodu daly na cross-
fit, a když na mě v listopadu z internetu bliklo Gladia-
tor race Holice 2016 – bylo jasno, do toho jdeme! Dát
dohromady tým 4 lidí nebyl problém. Jéňa s Lůcou chtěli
jít už dávno, já se zbláznila později a Honza je taky pro
každou srandu.
Sestava byla jasná: Lůca Bohuňková, Lucka Pavlišová, Jéňa Pavliš,
Honza Doseděl - tým JEHO LULU je na světě:)

Zaregistrovali se, zaplatili startovné a měli cca půl roku na trénink.
Nejhorší bylo natrénovat běh. Trať je dlouhá 8 kilometrů a na ní je
25+ překážek. Trénovat nám šlo skvěle, hlavně teoreticky. Čtrnáct dní
před startem jsme usoudili, že již nestíháme a natrénujeme až tam.
Zbývalo ještě pořešit realizační tým – funkce byly rozděleny násle-
dovně:
František Šauer – nápojář, fotograf, odklízení padlých
Vladimír Pavliš – asistent nápojáře, trezor
Zdena Šauerová – svačinářka
Zdena Pavlišová – zdravotnice (naštěstí jsme žádné ošetření nepotře-
bovali a aby se Zdena necítila zbytečná, ujala se funkce pradleny – ze
závodu si odvezla dvě igelitky bláta, ve kterém bylo schované
oblečení a boty)
Teď už k samotnému závodu. Konal se 18.6.2016 na motokrosové
dráze a jejím okolí v Poběžovicích u Holic.
Na místo jsme dorazili den předem, s hrůzou v očích shlédli (naštěstí
tu lepší) část trati, ubytovali se ve stanu a čekali, co bude.
V sobotu dorazil realizační tým a fanoušci. Než jsme se rozkoukali,

stáli jsme na startu. Už to nebyl půl rok, za který stih-
neme natrénovat, ale pět vteřin. Zazněla siréna a hurá do
toho.
Na trati jsme museli zdolat 29 překážek např.: přeskok
ohně, ručkování, přelézání bariér, bláto – tuny bláta,
strašně moc bláta různé konzistence (Holický Gladiátor je
nejvíce bahnitý závod v ČR). Zkuste se plazit v bahně,
které vám sahá nad kolena – pokud neztratíte boty a
vylezete, jste boží. Absolvovali jsme to několikrát. Dále
šplh na lano, hod oštěpem, plavání, různé sítě, tahání

pneumatik apod. (Za nesplnění překážky je trest 20 angličáků)
Pánská část týmu běžela jako o závod a do cíle přiběhli s časem cca.
jedna hodina dvacet dva minut. Holčičí část si to užívala více a do cíle
jsme dorazily s časem dvě hodiny devět minut. V cíli každý dostal
super medaili a skvělý pocit že to zvládl.
Chci moc poděkovat realizačnímu týmu, který nám mohl kde kdo
závidět (a také záviděl). Hned po proběhnutí cílem jsme měli v ruce
pivo a kořalku – paráda:)

Pokud chcete zažít něco nového, Gladiátor race je to pravé – zvládne
to každý. I když v cíli prohlásíte: „Už nikdy!!!!“ (jako Lůca), do
druhého dne si to rozmyslíte (jako Lůca).
Po skončení závodu jsme ještě zůstali na místě, druhý den běželi další
závodníci a my si užívali, že už to máme za sebou.
Takže ještě jednou díky všem za podporu a za rok na startu na vidě-
nou:)

za tým JEHO LULU
(JÉňa, HOnza, LŮca, LUcka)

Lucka Pavlišová

G l a d i a t o r r a c e ,  a n e b  j a k  j s m e  s e z b l á z n i l i

Omlouvám se čtenářům za zpoždění ve vydání letního čísla
Zlatého pásku, které bylo zaviněno technickou závadou na počí-
tači, při které byly zničeny téměř kompletní podklady pro tisk
(14 stránek ze 16) a bylo nutné vytvořit je od nuly znovu. 
Doufám, že se to vícekrát nepřihodí, škoda ztracené práce.

- F. Šauer



Finále poháru OFS 2015-2016Finále poháru OFS 2015-2016
Po posledním zápasu sezóny v Kerharticích
nás čekal ještě poslední bod - finále okresního
poháru. Protože se finále musí hrát na neutrál-
ním hřišti, bylo nutné vyrazit 25. června na
hřiště do Žichlínku. 
Počasí bylo nádherné, možná až trochu moc
teplo na fotbal, ale hráčům to zjevně příliš
nevadilo. Organizátoři v Žichlínku se také
vytáhli a tak bylo vše připraveno na finále.
Popravdě, kdo přijel, nelitoval. Hrál se pohled-
ný fotbal, branek bylo jako na hokeji, Němčice

zvítězily 7:3, faulů minimum a k všeobecné
pohodě se přidali i rozhodčí, kteří mávali a
pískali takovou rovinu, že člověka hned napad-
lo, proč by to tak nemohlo být i v sezóně. Když
k tomu připočte ještě 5 hráčů z Němčic (mys-
lím bydlících v Němčicích!) na hřišti, co více
by si mohl fanoušek - Němčický patriot přát? 
Díky vítězství ve finále máme možnost zahrát
si o Pohár hejtmana Pardubického kraje.
První kolo se odehraje na našem trávníku 30.
července, a bude to derby vpravdě bratro-
vražedné,  s týmem FK Česká Třebová.
Budete-li mít možnost, udělejte si čas a přijďte podpořit tým Němčic. Určitě nebudete litovat.

- F, Šauer, předseda fotbalového oddílu.

Není to tak dlouho, co jsme hodnotili podzimní část soutěže Okres-
ního přeboru, kterého jsme účastníkem prvním rokem a je tu konec
jarní části a s ní celého ročníku 2015/16. Pojďme si tedy zrekapi-
tulovat jaký byl.
Podzimní část nám vyšla nad očekávání dobře a po postupném
doplňování mužstva hlavně o hráče z České Třebové, se nám
podařilo umístit na třetím místě, což si myslím, že nikdo
nečekal. Je to hlavně zásluha hráčů, kteří mužstvo vhodně
doplnili a pomohli Němčickému fotbalu, aby mohl v
mužské kategorii dále existovat. Svůj díl na tomto
dobrém výsledku má samozřejmě i nastolená
spolupráce formou farmy s Českou Třebovou, kdy nás
pravidelně posilovali gólman a jeden až dva hráči ze
širšího kádru mužstva České Třebové a patří jim za to
velký dík. Ti, kdo pravidelně sledují domácí, ale i
venkovní zápasy našeho mužstva mi dají určitě za pravdu,
že s tímto doplněním přišla na Němčický pažit i kvalita a
většinou byla radost se dívat na naše hráče, kteří moc bodů hlavně v
domácím prostředí soupeřům nenechali. Ale když už jsem zmínil
domácí pažit, nebylo to náhodou, protože současné hřiště v
Němčicích opravdu pažitem je a je to zásluhou správce Petra Vytlači-
la, který se o hřiště příkladně stará a dává mu vše co potřebuje a i
něco navíc. Touto cestou mu chci hned v úvodu poděkovat i za
hráče, protože je málo takových hřišť celém okrese, jestli vůbec
nějaká jsou. Ale abychom se vrátili k samotné sezóně.
Jak už jsem zmínil, podzimní část jsme zvládli dobře a přezimovali
na krásném 3. místě a to nás zaprvé trochu uklidnilo, že tuto soutěž
můžeme v klidu hrát a za druhé také trochu zavázalo, abychom na
jaře navázali na předchozí dobré výsledky a nezklamali hlavně naše
příznivce. Nebudu se tady pouštět do podrobných statistik, to bude
zajímat spíš hráče, tak snad jen pár dat k podzimu. Získali jsme
celkem 28 bodů se skóre 37:29 a průběžné 3. místo.
Jarní část pro nás nezačala moc šťastně, kdy jsme hlavně v Žamberku

měli naplno bodovat a domácí porážka s Rybníkem nás mrzela, ale
jen potvrdila, že na Rybník prostě neumíme. Ale z neúspěchů jsme
se rychle otřepali a další zápasy zvládli na jedničku, včetně
pohárového s Rybníkem, kterému jsme vrátili porážku z mistrov-
ského zápasu. Nutno však podotknout, že již v několika zápasech
jsme si museli vypomoci domácími hráči, kteří již nějakou dobu

nehrají, ale jsou srdcaři a rádi pomohli vždy, když bylo
nejhůře. Musím bohužel říct, že nás zranění a různé jiné

pracovní a osobní absence pak provázely až do konce
soutěže.
I tak jsme byli schopni až na jeden zápas odehrát zbý-
vající zápasy se ctí a musím poděkovat všem, kteří
nám pomáhali a nechali na hřišti opravdu vše. I přes

tyto problémy jsme byli nakonec odměněni krásným
konečným 2. místem v OP ročníku 2015/16.

Mimo to vybojovali naši hráči finálovou účast v Okresním
poháru, které se koná v sobotu 25. června na hřišti v Žich-

línku. Bylo by hezké, kdybyste přijeli naše hráče v co největším počtu
povzbudit a doufám, že pohár přivezeme do Němčic.
Co závěrem. Sami jsme si nastavili laťku dost vysoko, ale protože
jsem optimista, tak věřím, že jsme schopni na pěkné výsledky
navázat a věřím také svým hráčům a stejně tak celému fotbalovému
výboru, který dělá vše pro to, aby lidé v Němčicích mohli i nadále na
fotbal chodit. Nebude to lehké, zvláště kdy projekt farem k 1.7.2016
končí a my musíme shánět další posily, abychom mohli pokračovat v
soutěži a dál dělat radost našim věrným divákům. Ještě jednou dík
všem, co se na fotbale v Němčicích podílejí, od správce, skvělé
party z bufetu, přes celý fotbalový výbor, díky obci, že nás podporu-
je a v neposlední řadě velký dík všem hráčům, kteří se na této
úspěšné sezóně podíleli a bez kterých by to ani nešlo. Přál bych si,
aby si na fotbal v Němčicích našlo cestu ještě více diváků a aby byli
co nejvíce spokojeni.

- MK trenér mužů TJ Sokol Němčice

S p o r t   -   V o l n ý  è a s

TJ Sokol Nìmèice - Vítìz poháru OFS 2015/2016



O víkendu 4.–5.6. 2016 jsme se sešli na sportovním areálu k
tradiční již 6. olympiádě pro děti. Tentokrát jsme se vrátili k historii
naší obce a nazvali jsme ji Mlynářská olympiáda Němčice 2016.
Na hřiště dorazilo 69 dětí za doprovodu rodičů a celých rodin. Po
příchodu a zapsání děti obdržely mlynářská trika, barevné šátky pro
rozlišení 6 věkových kategorií a v nástupu pronesly mlynářský slib.
Po té se mohla celá mlynářská chasa pustit do 10 sportovních disci-
plín. Skok do náhonu, skákání v pytli, útěk před vodníkem, či slalom
s rudlem. Stejně jako každý rok jsme se nevyhnuli krátkým pře-
háňkám, které nám neubraly na dobré náladě a sportovním duchu.
Odpolední program nám pro malé děti zpestřil poník pana Petruse ze
Sloupnice, o kterého se nám starala Petra Dvořáková s dcerou
Karolínou. Jak se skáče na
kole po zábradlí a po autě
nám předvedla biketrialová
exhibice Marka Bělovského,
který se tomuto sportu věnu-
je na republikové úrovni.
Vzhledem k časovému
skluzu díky druhé přeháňce,
jsme se rozhodli přesunout
závěrečný běh (kolo kolo
mlýnský) na nedělní
dopoledne. Děti si v pod-
večer opekly nějakou tu
uzeninku, postavily stany a
mohla začít tradiční světelná show se svítícími
náramky. Noční řádění bylo ukončeno divadelním
představením malých ochotníků, kteří nám sehráli
krásné vodnické divadlo. Věřím, že nikdo z nás
netušil, kolik zelených vodníků v Němčicích máme.
Druhý den jsme si po vydatné snídani odběhnuli
poslední disciplínu a za pomoci kvadroptéry jsme
natočili s nebeským nadhledem video „jak se tančí
kolo kolo mlýnský“. Dopolední program nám zpří-
jemnilo vystoupení děvčat z Nového Jičína, která
nám předvedla akrobatické tance cheerleadingu.
Na závěr došlo k vyhlášení výsledků všech

sportovních disciplín, předání cen a medailí.
Medaile letos dostali všichni, paní Kadr-
masová pro děti upekla perníkové, takže pár
minut po vyhlášení se dětem houpaly na
krku pouze stuhy. Jako finální bod programu je
tradičně focení s dortem a jeho konzumace.
Na závěr poděkování sponzorům i všem, kteří
tuto akci pořádají a přiloží ruku k dílu.
Děkujeme celé mlynářské chase Němčic za

hojnou účast a doufáme,
že se příští rok zase
sejdeme, tentokrát k
Zimní olympiádě 2017.

- Lukáš Pavliš, TJ Sokol
Němčice – Cvičení s dětmi

M l y n á ø s k á  o l y m p i á d a N ì m è i c e  2 0 1 6



Zdravím všechny šachové příznivce.
Letošní šachovou sezonu již máme za sebou a myslím, že jsme
ostudu určitě neudělali. V letošní sezóně byl poprvé použitý nový
model soutěže, kdy po základní části, když v obou skupinách kra-
jských soutěží byly odehrány všechny zápasy, první čtyři celky pos-
toupily do finálové skupiny (jsou nám započítány body z naší zák-
ladní skupiny – KSVB, tedy krajská soutěž východ – B), kde sehráli
další zápasy z postupujícími družstvy z druhé skupiny – KSVA, kra-
jská soutěž východ – A, (podobný model se používá třeba i na MS v
hokeji). Pro nás je to zajímavá a vítaná změna, protože se potkáme i
se soupeři, s kterými bychom se jinak nemohli utkat. Tak v nad-
stavbové části jsme se nejprve utkali šachovým spolkem v Červené
vodě. Ač papírově se mělo jednat o slabšího soupeře, dočkali jsme se
nemilého překvapení a odnesli si výprask 3,5:1,5, kdy zvítězil jen F.
Myška, remizoval Pail a prohráli Pěkník, Racek i Petrželka. V dalším
zápase jsme doma přivítali TJ Spartak OEZ Letohrad B a po vyrov-
naném boji těsně zvítězili 3:2. Vyhráli Pail, Racek, Jasanský a prohráli
Pěkník a Myška. K dalšímu utkání jsme cestovali až do Jabloného
nad Orlicí s tamním TJ. Po vyrovnaném zápase jsme podlehli 3:2,
kdy prohrál Myška a remizovali Pěkník, Pail, Racek a Petrželka. V
posledním zápase jsme nastoupili doma proti borcům SK Sokol
Žamberk. Tady jsme si spravili chuť a zvítězili 5:0, kdy vyhráli
Pěkník, Pail, Racek, Myška a Jasanský. Tímto zápasem jsme uzavřeli
celou šachovou sezónu 2015 – 2016 a celkově se na finálové skupině
umístili na 4. místě a jako vždy jsme pouze o kousíček zase nepos-
toupili do vyšší soutěže. Postoupila družstva na 1. a 2. místě.

- ing. Josef Racek

Tabulka po 7. kole - konečný stav
Z V R   P    B   Skóre Výhry

1. TJ Jablonné nad Orlicí 7 6 0 1 18 25,5:9,5 9
2. TJ Sokol Horní Čermná A 7 4 1 2 13 20,5:14,5 10
3. ŠK Svitavy C 7 3 4 0 13 20:15 8
4. TJ Sokol Němčice 7 3 2 2 11 20:15 9
5. Sokol Městečko Trnávka 7 1 4 2 7 15,5:19,5 8
6. SK + Sokol Žamberk B 7 2 0 5 6 10,5:24,5 1
7. Šachový spolek Č. Voda 7 1 2 4 5 13:22 8
8. TJ Spartak OEZ Letohrad B 7 1 1 5 4 15:20 5

Hodnocení jednotlivců
P    Š   Jméno                   ELO      Družstvo                          Body    %     Prům  Rp 
1. 3 Vaníček Jan 1736 TJ Jablonné nad Orlicí 3,5/4 87.5 1608 1944
2. 3 Glöckner Jaromír 1874 TJ Sokol Horní Čermná A 3,0/3 100.0 1738 2503
3. 2 Kalousek Miroslav 1845 TJ Sokol Horní Čermná A 3,0/3 100.0 1589 2354
6. 2 Pail Milan 1830 TJ Sokol Němčice 3,0/4 75.0 1668 1861
8. 3 Racek Josef 1639 TJ Sokol Němčice 2,5/4 62.5 1593 1680
11. 6 Jasanský Karel 1717 TJ Sokol Němčice 2,0/2 100.0 1489 2253
19. 4 Myška František 1607 TJ Sokol Němčice 2,0/4 50.0 1521 1521
28. 1 Pěkník Milan 1753 TJ Sokol Němčice 1,5/4 37.5 1736 1649
48. 5 Petrželka Karel 1856 TJ Sokol Němčice 0,5/2 25.0 1642 1449

Š a c h yŠ a c h y/ /Sport mládeže 2015/2016
Vážení příznivci mládežnického sportu,
Bylo to 17.3. 2010, když jsme zakládali
sportovní aktivity pro hrstku dětí v naší obci
pod hlavičkou TJ Sokol Němčice. Za oněch
6 let jsme zaznamenali velký nárůst zájmu
dětí a hlavně rodičů, kterým děkujeme za
důvěru, kterou jsme si u nich získali. Práce s
dětmi je velmi specifická vzhledem k jejich
odlišnému smyslu vnímání a zralosti v návaznosti na jejich věk. Ke
konci školního roku máme v naší partě přes 60 dětí, což je super
výsledek, ale také velký závazek.
Ze všeho nejvíce mne těší práce s těmi nejmenšími, což jsou děti MŠ
od 4 let. Po loňské sezoně, kdy jsme spojili MŠ a 1. třídu jsme se
obávali úbytku dětí, ale díky skvělé práci Ivety Tkadlečkové máme
skvělé předpoklady k další práci do budoucna.
Skupina přehazované pod vedením Milana Kopeckého si udržela
skvělý standard po celý školní rok. Byl bych moc rád, pokud by se
nám podařilo tuto skupinu udržet i v dalších letech, protože volejbal
má v naší obci velkou tradici a spoustu stálých příznivců.
K fotbalovým přípravkám nechám komentář na trenérech jed-
notlivých družstev v samostatných článcích ZP. Za sezonu odehráli
necelou stovku zápasů okresní soutěže! Velké díky dětem, které nás
reprezentují, trenérům za nervy a rodičům za pomoc s dopravou po
celém okrese. Náš klub má v okrese skvělé jméno kvality mládeže, i
za handicapu, že nemáme kde trénovat přes zimu. Sami vidíme
stavební investice a dění v obci, ale velká tělocvična nám schází, jak
fotbalistovi balón. MŠ se ZŠ čítá cca 100 dětí, týdně trénuje přes 60
dětí a tělocvična v ZŚ má kapacitu do 10 dětí.
Velkou výzvou a splněným SNEM pro nás bylo rozhodnutí o založení
mladších žáků na sezonu 2016/2017. Po schůzkách s okolními kluby
a městy jsme se nakonec rozhodli a soutěž přihlásili. Jsme si vědomi,
že máme podhodnocené zdroje v oblasti trenérského kádru,
rozhodčích, dopravy atd. Přesto věříme, že se nám podaří za pomoci
nadšených fanoušků a rodičů situaci zvládnout bez problémů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům našeho klubu,
rodičům za důvěru a hlavně dětem za nadšení do sportu a budování
skvělé party.

Aktivity školního roku 2015/2016:
Týmové bundy a trika
Zájezd na Synot ligu Sigma Olomouc
Zakoupení dalšího páru bezpečnostních branek
Turnaje mladší přípravky
Turnaje starší přípravky
Mlynářská olymiáda
Zakončení sezony pro děti a rodiče

S přáním krásného prožití prázdnin
- Lukáš Pavliš, TJ Sokol Němčice – Cvičení s dětmi

35. ročník volejbalový turnaj smíšených družstev se konal letos v
areálu na Člupku, kurt opět prošel menší údržbou, takže jeho povrch
je zase o něco lepší. V sobotu 11.6. se sjeli účastníci, kteří byli
pozvání na tento výroční turnaj. Z Němčic se nás sešlo dokonce 14,
takže byla postavena 2 družstva. Jsem moc ráda, že přišli zavzpomí-
nat a hlavně zahrát si kamarádi, kteří tady léta nebyli, přišla rodina,
pořizování bydlení aj. a volejbal šel stranou. Zavzpomínali jsme, zas-
máli se při prohlížení letitých fotografií. Přálo nám počasí, užili jsme

si krásný den, plný pohody a dobré nálady v našem příjemném
areálu. Vítězem turnaje se stalo a Putovní pohár starosty obce
Němčice si odvezlo družstvo Nikeš z Litomyšle, obhájce z roku
2015.

Ceny předal osobně pan starosta Racek, který byl samozřejmě
také členem jednoho z týmů Němčic. Před vyhlášením
výsledků jsme měli také program, který nám zabezpečila
děvčata z Mělníka, naše rodačka Ema Provazníková a její
kámoška Anička. Bylo to super. Celým dnem již po 22
provázelo Rádio Zhoř, diskotéka se nám protáhla do neděl-
ních hodin. - M. Jilgová

Volejbalový turnaj smíšených dru�stev

Pořadí
1. Nikeš Litomyšl
2. Zdravý duch
3. Čeko
4. Svinná
5. Němčice II
6. Němčice I
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Fotbal – starší přípravka – jaro 2016
Jarní část sezóny je za námi a je na čase udělat malou rekapitulaci.
Tomáš, Lucka, Žáňa, Martin,Kuba, Marek,Štěpán, Max, Honzík,
Jiřík, Šimon a Táďa odehráli celkem 7 turnajů což je 21 zápasů,
nebo taky 630 minut zápasového zatížení.
Jedenáct zápasů  vyhráli, osmkrát poznali co je to prohra v základní
hrací době a dvakrát prohráli až na pokutové kopy. Ve všech
zápasech  nastříleli 106 branek a 64 krát lovili míč z vlastní sítě. 
Jménem trenérského týmu děkuji všem hráčům za poctivý trénink,
předvedenou hru, bojovnost a týmového ducha. Rodičům pak za
podporu a všem fanouškům za to, že se na nás přijdou podívat. Těm
z Vás, co ještě naše turnaje neviděli na vlastní oči, míří pozvánka na
podzimní část sezóny, ve které budou naši obec reprezentovat už tři
mládežnická mužstva, mladší a starší přípravka a nově také mladší
žáci. Srdečně Vás zvu a těším se na viděnou na hřišti.

- Petr Vytlačil.

Fotbal - Mladší přípravka - jaro 2015
Přípravu na jarní sezónu jsme zahájili počátkem února, od té doby

jsme se sešli na 18ti trénincích, sehráli 2 přípravné zápasy a 1
přípravný a 8 soutěžních turnajů.  Soupiska se nám v průběhu jara
ustálila na počtu 17 hráčů, z toho jsou 3 děvčata. Jak už jsem naz-
načoval v minulém článku, naše snaha v trénincích se zaměřila na
herní projev, kombinační hru a spolupráci mezi hráči. Sice to ještě
úplně není podle naších představ, ale k podstatnému zlepšení určitě
došlo. Už to není jen bezhlavý tah na bránu, ale občas vidíme zpětné
přihrávky, hru přes brankáře, signálem zahrávané standardní situace,
atd. Je vidět, že hráči začínají přemýšlet, co s balónem a z toho
máme největší radost. I z toho, že zlepšující se hra se projevuje také
na výsledcích. Nyní máme zaslouženou letní pauzu;), trénovat
začneme zase v druhé půli prázdnin. Někteří hráči odejdou do starší
přípravky a konečně dostanou plný prostor i ti nejmladší, kteří si v
uplynulé sezóně vyzkoušeli (až na vyjímky) jen domácí turnaje. V
pátek 17.6. nás čeká zakončení sezóny, kde se hráči, mimo jiné, utka-
jí proti maminkám. Na to se moc těší, maminky už asi méně :-) Co
vím, sešly se pouze na jednom tréninku, tak to nebudou mít se svými
ratolestmi vůbec jednoduché :p Na závěr chci
popřát všem hráčům, ať se jim v příští sezóně
daří – mladším v mladší přípravce a těm, co
odcházejí výše, tak ve starší přípravce. Všech-
ny chci také pochválit za uplynulou sezónu,
zaslouží si to. Také chci poděkovat všem, co
nám pomáhají v práci s dětmi a také holkám
z Kulturního domu, Zdeně a Lucce, za
dobroty, které nám pro děti na domácí turnaje

přichystaly. Díky 9
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl

Trenéři: Lukáš Pávek, Tomáš Mikl; Gastronomie:) Veronika Dvořáková, Tereza Hanušová, Víťa Stránský; Podpora: Jan Stránský, Lukáš
Pavliš; Web: Petr Vytlačil (www.pripravka.unas.cz)

1. Letohrad Němčice : Letohrad 3:6
2. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 3:7
3. Němčice
4. Libchavy Němčice : Libchavy 6:4
Branky : Mrkvička 4x, Pecháček 3x, Soukup 2x, Vytlačilová 2x, Zavřel

Turnaj 16.4. Dolní Dobrouč

1. Tatenice Němčice : Tatenice 3:15
2. Němčice
3. Ústí nad Orlicí Němčice : Ústí nad Orlicí 4:3(pk 3:1)
4. Semanín Němčice : Semanín 2:0
Branky : Pecháček 6x, Zavřel 2x, Javůrková, Radimecký F., Racek

Turnaj 15.5. Němčice

1. Žamberk Němčice : Žamberk 3:5
2. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 1:4
3. Řetová Němčice : Řetová 1:5
4. Němčice
Branky : Pecháček 3x, Javůrková, Soukup

Turnaj 7.5. Žamberk

1. Ústí nad Orlicí Němčice : Ústí nad Orlicí 0:12
2. Choceň Němčice : Choceň 1:4
3. Němčice
4. Řetová Němčice : Řetová 3:1
Branky : Radimecký F. 3x, Vytlačilová

Turnaj 30.4. Němčice

1. Tatenice Němčice : Tatenice 1:7
2. Němčice
3. Luková Němčice : Luková 3:0
4. Semanín Němčice : Semanín 5:1
Branky : Mrkvička 3x, Zavřel 3x, Radimecký F. 2x, Ramešová

Turnaj 23.4. Semanín

1. Němčice
2. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 4:3 (pk 2:1)
3. Řetová Němčice : Řetová 3:2
4. Verměřovice Němčice : Verměřovice 6:1
Branky : Pecháček 5x, Radimecký F. 2x, Zavřel 2x, Javůrková,
Soukup, Ramešová, Pavliš, Racek

Turnaj 28.5. Němčice

1. Němčice
2. Č. Třebová A Němčice : Česká Třebová A 7:3
3. Verměřovice Němčice : Verměřovice 7:1
4. Č. Třebová B Němčice : Č. Třebová B 13:4
Branky : Mrkvička 8x, Pecháček 7x, Javůrková 4x, Pávek 2x, Zavřel,
Soukup, Mikl, Racek, Ramešová

Turnaj 22.5. Česká Třebová

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

1. Č. Třebová A Němčice : Česká Třebová A 3:5
2. Němčice
3. Č. Třebová B Němčice : Č. Třebová B 7:0
4. Verměřovice Němčice : Verměřovice 3:2
Branky : Pecháček 5x, Javůrková 2x, Racek 2x, Radimecký F.,
Soukup, Ramešová, Vytlačilová

Turnaj 1.6. Verměřovice


