
Vážení spoluobčané,
máme jeden starý rok za sebou a skoro celý jeden nový rok před
sebou. Řekl bych ze svého pohledu, že zrovna uplynulý rok 2013
nebyl nijak výjimečný. Mám takový pocit, že až na akce sice
menšího rozsahu, ale přesto důležitého významu (úprava středu
obce, nová podlaha v tělocvičně ZŠ,atd.), se nám nepodařilo
významnější projekty realizovat nebo někam výrazněji
posunout. Ne vždy  to nezáleželo jenom  na nás. Mám na mysli
především již dlouho probíranou a velmi důležitou stavbu chod-
níku na Zhoři. Do dnešního dne, kdy píši tyto řádky, nemáme
žádné vyjádření ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
kam byla naše žádost o dotaci v řádném termínu podána.
Bohužel podaná žádost neobsahovala platné stavební povolení,
a tak s napětím očekávám, jak to vše dopadne. S tím stavebním
povolením se to ale opravdu stihnout nedalo. Právě při
konzultaci na SFDI byl projekt upraven tak, aby vyhovoval
požadavkům na poskytnutí dotace z této instituce a tak jsme
museli nejprve zrealizovat změnu umístění stavby, která nám
zabrala vlastně celý podzim a tím jsme již neměli prostor a
hlavně čas získat to kýžené stavební povolení. Ale naděje stále
žije. Chodník na Zhoři je a bude stále prioritou č. 1 v seznamu
našich aktivit.
Vzhledem k drobným administrativním potížím se nám také
nepodařilo uzavřít žádost o přidělení dotace na snížení prašnos-
ti obce. Situace se má tak, že techniku již máme a museli jsme ji
předfinancovat z vlastních prostředků pomocí úvěru. Zatím
podle posledních informací dotaci obdržíme, i když ne v
původně požadované výši. Předpokládám, že důvod pro
snížení dotace nám bude spolu s doručením Rozhodnutí o
přidělení dotace také sdělen.
Tak trochu na mrtvém bodě zůstávají i dobře známá pro-
tipovodňová opatření na Člupku. Tam stále spolu s Lesy ČR,
hlavním investorem celé stavby, očekáváme vypsání potřebného
dotačního titulu. Na tuto výzvu se již čeká od podzimu roku
2012. Je to pak trochu tragikomické, když celá republika čeká na
vypsání výzvy k získání dotací na protipovodňová opatření na
straně jedné a na druhé straně se dozvídáte, že nebylo vyčer-
páno cca. 30 mld. Kč  na tato opatření. Prostě žijeme v Česku,
známé to banánové republice v srdci Evropy.
Více pozitivní na roce 2013 je naplnění předpokladů příjmů do
obecní pokladny v závislosti na změně rozpočtového určení
daní. Díky novému RUD do naší pokladny přiteklo více jak 1,5
mil. Kč a tak právě proto a myslím i díky celkem uváženému
hospodaření po očištění závazků a pohledávek jsme skončili rok
2013 s přebytkem dosahujícím 750 ti. Kč, což za mnoho let
dozadu opravdu nepamatuji.
Když tedy rok 2013 zřejmě tedy nebude patřit k těm historicky
významným, měli bychom se již teď hlavně soustředit na stáva-
jící rok 2014.
Od ledna tradičně probíhají „oblíbené“ administrativní akce
spojené s ukončením starého roku a začátkem roku nového. Pří-
val všech možných dotazníků, výkazů, statistik, hlášení a
prohlášení nás zaměstnává samozřejmě kromě jiného tak do
konce února. Vždycky nás naše nadřízené úřady překvapí nějak-

ou vtipnou změnou nebo novinkou. Asi by stálo za to spočítat
kolik času a tím i úsilí musíme věnovat administrativě, kterou
po nás stát vyžaduje. Ono je v ní skryto spoustu činností, které
ani na první pohled tak nevypadají, ale přesto je musíme
vykonávat v rámci přenesené státní působnosti. Někdy, čím dál
tím častěji mám pocit, že pro stát toho dělám více než pro vlast-
ní obec a státní dotace na tyto státní povinnosti rozhodně není
tak vysoká, aby to pokrylo touto činností vzniklé náklady.
Rok 2014 jsme začali stejně jako každý rok s rozpočtovým provi-
zoriem. A stejně jako každý rok se snažíme schválit rozpočet do
konce února. Tak se stalo 20.2.2014, kdy zastupitelstvo obce
Němčice schválilo rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný, a to ve
výši předpokládaných příjmů 12.404.560,- Kč, výdajů
12.317.000,- Kč a splátek jistin úvěru 87.560,- Kč. Také byl
schválen Rozpočtový výhled na roky 2015-2019. 
Kromě pokrytí mandatorních výdajů obce bychom měli letos
zvládnout i opravy některých místních komunikací a úpravy
chodníku na dolních Němčicích tak, aby byl přístupný jak  pro
občany, tak i pro případnou úklidovou techniku, umístění dvou
radarů na příjezdech v obci směrem od České Třebové ve Zhoři
a na Člupku, musíme řešit i „ujíždění místních komunikací ve
Zhoři“, dále úpravu technologie na vodovodu včetně náhrad-
ního ponorného čerpadla do vrtu obecního vodovodu (nautily),
řešit propustnost šachet obecní kanalizace a tím snížit množství
balastních vod přitékajících na ČOV, oddělení topení dvou bytu
v budově OÚ v Němčicích, což by mělo výrazně snížit náklady
na topení v celém objektu, dále dořešit propojení veřejného
rozhlasu mezi jednotlivými částmi obce, dokončit úpravy parku
v centru obce a horního plácku ve Zhoři společně s adaptací
hasičské zbrojnice, instalaci základního informačního systému v
obci a další menší i větší činnosti a záležitosti.
V letošním roce bych rád již co nejdříve ukončil administraci již
zmiňované dotace na snížení prašnosti.
Dále čekáme jak dopadneme s další dotací na techniku pro
manipulaci s biomasou (menší vozidlo, nosič kontejnerů + kon-
tejnery na trávu) nemluvě o stále aktuálních protipovodňových
opatřeních a potřebném chodníku ve Zhoři. Byly zahájeny i
práce na přípravě PD na chodník cca od Kulturního domu v
Němčicích směrem ke hřbitovu, dále na PD na výstavbu dvou
opěrných zdí ve Zhoři. Pokračují práce na stavební a prováděcí
projektové dokumentaci na stavební pozemky u hřbitova v
Němčicích. Také se připravuje PD na zastřešení mateřské školy
v Němčicích. Opět se zde otevírá možnost a díky nově vyp-
saným dotačním titulům i otázka, zda zateplit objekty právě
zmiňované MŠ, ale třeba i KD v Němčicích. Je třeba věc dobře
rozmyslet ale hlavně rychle, protože čas je tradičně neúprosný.
Skutečností  je, že vzhledem k tlaku na maximální čerpání
nevyčerpaných dotačních prostředků se jeví podmínky pro
podání žádosti o dotaci pro tyto účely jako poměrně příznivé.
Bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva obce. Také nás velmi
tíží další dva obecní objekty, a to roubená hospoda č.p. 98 v
Němčicích a objekt bývalé školy č.p. 26 ve Zhoři. Snažím se najít
schůdnou cestu jak tyto objekty zachránit, opravit a zprovoznit
je pro smysluplné využití. Není to vůbec jednoduché. Taky se
nabízí možnost prodeje, ale nejprve je nutné zvážit  případné
možnosti pro jejich znovuzapojení do života v obci. Pak už nám
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asi chybí jen pořádné hřiště ve Zhoři. Tady to vidím spíše  tak, že
se nám nepodaří získat nějakou výraznější dotaci, snad na mini-
sterstvu pro místní rozvoj, ale to je v řádu cca do 500 tis. Kč.
Stále se mluví o finančním posílení MAS (místních akčních
skupin), kde jsme na litomyšlsku členem, ale je to velká neznámá
a vůbec se neví, co se bude podporovat. Očekává se, že se vý-
znamně  bude podporovat zemědělství na venkově spíše než
obce a další subjekty.
V současné době se řeší i stále nerůstající nákladní kamionová
doprava, hlavně také z důvodu otevření překladiště kontejnerů
v České Třebové. Díky připravovaným a již i realizovaným
omezením na silnici II/360 (Litomyšl –Němčice, Sloupnice – Ústí
nad Orlicí) a omezení na silnici z České Třebové přes Semanín a
Pazuchu do Litomyšle, nám to tedy začíná pěkně hustě jezdit.
Účastnil jsem se jednání v České Třebové, kde se projednávalo i
možné omezení na naší silnici II/358 mezi Českou Třebovou a
Litomyšlí. Je nutné ale dobře připravit a projednat tato opatření,
neboť po našich silnicích jezdí i jiné automobily než doprava na
terminál v České Třebové. Je snaha nasměrovat dopravu na sil-
nici I/14 směrem na Opatov a tím na I/35. Jak to dopadne, v
tuto chvíli samozřejmě netuším, ale doufám, že to pro nás
dopadne dobře.
V současné době také začínají práce na vybudování základnové
stanice Vodafone na komíně bývalé kotelny ZŠ v Němčicích.

Doufám, že i přes drobné technické potíže  vše nakonec dobře
dopadne a nově umístěné zařízení zlepší služby tohoto charak-
teru nejen v naší obci ale i v jejím okolí. Škoda, že dříve zmiňo-
vaná výstavba stožáru T-mobil na Člupku zatím někde zamrzla.
Na základě iniciativy občanů se také řeší možnost jiného přís-
tupu k bioplynové stanici směrem od Sloupnice. V březnu by
měli být k dispozici první podklady. Tady se spíše než
finančních nákladů  obávám vlastnických vztahů, kde můžeme
zásadně  narazit.
V únoru také proběhlo připomínkové řízení k digitalizaci katas-
tru ve Zhoři. Doufám, že ku spokojenosti zainteresovaných
vlastníků pozemků. K „překlopení katastru“ by mělo dojít v
červnu. Z toho vyplývá i pro některé vlastníky následná povin-
nost při změnách v pozemcích udělat  daňové přiznání,
doporučuji informovat se ale raději na Katastrálním úřadě ve
Svitavách.
V únoru jsme také přivítali další nové občánky, což patří k mým
velmi milým povinnostem. Doufám, že i těmto novým našim
občanům, stejně tak jako i všem ostatním, vybudujeme v naší
obci příjemné prostředí pro pobyt.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát příjemné prožití
nastávajícího jara a budu se těšit na další setkání nad stránkami
našeho obecního zpravodaje.

Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

U s n e s e n í  Z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  N ì m è i c e
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
134/2013 - program zasedání pro den 11. 12. 2013. (8,0,0)
135/2013 - příkaz k provedení inventury 2013 ke dni 31.12.2013
v termínu od 12.12. Do 31.12.2013 a jmenný seznam inven-
turních komisí. (8,0,0)
136/2013 - v souladu s §13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů rozpočtové provizorium pro období
1.1.2014 do schválení rozpočtu obce na rok 2014, schvaluje
měsíční výdaje ve výši 1/12 ročních výdajů roku 2013. Předpok-
lad schválení rozpočtu do 28.2.2014. (8,0,0)
137/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice nařizuje převod
finančních prostředků z fondu reprodukce majetku své
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Všeználek, Němčice 114 do rozpočtu obce ve výši 200.000,- Kč za
účelem částečné úhrady nákladů na rekonstrukci podlahy v
tělocvičně ZŠ. Tato podlaha bude v hodnotě opravy následně
převedena zpět do majetku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114. (8,0,0)
138/2013 - Smlouvu o podmínkách provedení stavby: Němčice,
chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři, mezi Obcí Němčice a Par-
dubickým krajem, na p.p. 488/1, 488/2 a 541/4 ve vlastnictví
Pardubického kraje. (8,0,0)
139/2013 - finanční příspěvek rodině Javůrkových v Němčicích
ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek podléhá vyúčtování. (8,0,0)
140/2013 - Smlouvu o podmíkách provedení stavby: Auto-
busová čekárna v Němčicích, Zhoři, naproti odbočce na Svinnou
na p.p. 488/1 ve vlastnictví Pardubického kraje. (7,0,0)
141/2013 - Směnnou smlouvu na majetkové vyrovnání u hřbito-
va v Němčicích, kde se směňuje nově vzniklé p.p. 1236/12 a
1236/13 za p.p. 1278 s doplatkem pro obec Němčice ve výši
4.740,- Kč. (7,0,0)
142/2013 - prodej st.p. 349 o výměře 9 m2 za cenu 89,35 Kč/m2,
tedy za celkovou cenu 804,- Kč. (7,0,0)
143/2013 - plán zimní údržby obce Němčice v zimním období
2013-2014. (7,0,0)
144/2013 - Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu obce Němčice,
kdy je výše poplatku od 1.1.2014 stanovena na 515,- Kč/občana.
(5,1,1)
145/2013 - směnnou smlouvu mezi p. Divíškovou a obcí
Němčice s doplatkem ze strany obce ve výši 26.110,- Kč při pod-
pisu směnné smlouvy. (7,0,0)

146/2013 - návrh kupní smlouvy na odkup p.p. pro majetkové
vyrovnání a obnovení obecní cesty za čp. 72 a 74 v Němčicích ve
výkupní ceně 5.040,- Kč. V případě že budou navrženou kupní
cenu prodávající akceptovat, pověřuje se starosta obce podpisem
kupní smlouvy. (7,0,0)
1/2014 - program zasedání pro den 22.1.2014. (6,0,0)
2/2014 - sdružení finančních prostředků na nákup výměnného
fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro
rok 2014 ve výši 2,- Kč/obyvatele, tj. celkový přísvěvek ve výši
1.376,- Kč. (7,0,0)
3/2014 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – převodu majetku
do správy uzavřené mezi obcí Němčice a Základní školou a
mateřskou školou Všeználek, Němčice 114, ze dne 19.10.2009,
převod nové sportovní podlahy v tělocvičně základní školy ve
výši 301.266,- Kč. (7,0,0)
4/2014 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.sml.
NET/OSNM/690-4/2013-4 umístění a přístupu k plynovému
zařízení na p.p. 1263/3 a 1490 k.ú. Němčice u České Třebové za
jednostrannou úplatu ve výši 31.378,9 Kč (vč. DPH). (7,0,0)
--/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo provedení
geofyzikálního měření v obci Němčice v rámci zakázky: Seis-
mický profil Východočeskou křídou v rámci projektu „Rebi-
lance zásob podzemních vod“ a vstup zpracovateli této zakázky
na obecní pozemky vše v k.ú. Němčice u České Třebové. (3,1,3)
5/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost o prod-
loužení nájemní smlouvy na byt v čp. 107 v Němčicích p. J.
Domaníka. (7,0,0)
6/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo skácení lípy u
čp. 66 v Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové. (7,0,0)
7/2014 - příspěvek ve výši do 3.000,- Kč na úpravy koruny lípy
u čp. 66 v Němčicích u České Třebové po předložení dokladu o
zaplacení oprávněné osobě, která úpravu koruny provedla.
(7,0,0)
8/2014 - členský příspěvek do Regionu Orlicko-Třebovsko na
rok 2014 ve výši 19.220,- Kč. (7,0,0)
9/2014 - členský příspěvek do Mikroregionu Litomyšlsko za rok
2014 ve výši 23.825,- Kč. (7,0,0)
10/2014 - konstrukci střechy na MŠ v provedení sedlová střecha
ze sbíjených nostníků + zateplení. (5,2,0)
11/2014 - Rozpočtovou změnu č. 4 Obce Němčice. (7,0,0)
12/2014 - program zasedání pro den 20. 2. 2014. (7,0,0)
13/2014 - Rozpočet obce Němčice na rok 2014. (7,0,0)
14/2014 - rozpočtový výhled obce Němčice na 2015-2019. (7,0,0)



15/2014 - prodej části p.p. 1236/3 a 1236/7 pod regulační stanicí
plynu v Němčicích k. ú. Němčice u České Třebové. Výměra
bude upřesněna geometrickým plánkem a následně zpracovaná
kupní smlouva bude předložena ZON ke schválení. (7,0,0)
16/2014 - zapojení svého správního území do územní působ-
nosti MAS Litomyšlsko o.p.s. na období 2014–2020, se
zahrnutím správního území do strategie rozvoje územní působ-
nosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 2014-2020 s následnou
realizací strategie ve správním území obce. (7,0,0)
17/2014 - pronájem p.p. 208/1 o výměře 846 m2 , p.p. 209 o
výměře 2.543 m2 a 213/1 o výměře 4.125 m2 na období od 1. 10.
2014 do 30. 9. 2015, za celkovou cenu pronájmu 10,- Kč/rok.
(7,0,0)
18/2014 - finanční podporu, dotaci SONS ČR, odbočka Česká
Třebová na rok 2014 ve výši 1.500,- Kč. (7,0,0)
19/2014 - pronájem bytu v čp. 107 žadatelům O. Vavřínovi a A.
Duškové po uvolnění stávajícím nájemcem na dobu určitou, a to
do 31.12.2014. (7,0,0)
20/2014 - provedení geofyzikálního měření v katastru obce
Němčice a vstup na pozemky pro zhotovitele tohoto měření. Bez
souhlasu obce Němčice nebudou data z tohoto měření zpřístup-
něna další osobě. (5,1,1)
21/2014 - finanční příspěvek na provoz Záchranné stanice a eko-
centra Pasíčka na rok 2014 ve výši 2.500,- Kč. (6,0,1)
--/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo finanční
příspěvek pro Salvia středisko sociálních služeb ve výši 2.000,-
Kč. (0,7,0)
--/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo dar ve výši
2000,- Kč na provoz a zřizování babyboxu pro Občanské
sdružení Babybox pro odložené děti STATIM. (3,1,3)
22/2014 - dotaci na sportovní činnost KARATEDO Němčice ve
výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování do 30. 11. 2014.
(7,0,0)

23/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o odborné pomoci uzavřené
mezi obcí Němčice a Městskou knihovnou Česká Třebová,
kterým se prodlužuje platnost dohody od 1.1. do 31.12.2014.
(7,0,0)
24/2014 - odměnu člena zastupitelstva a předsedy kontrolního
výboru k 1.2.2014 ve výši 0,- Kč. (6,0,1)
25/2014 - záměr prodeje pozemků u čp. 11 v Němčicích, k. ú.
Němčice u České Třebové. Výměra bude upřesněna geometrick-
ým plánkem, následně zpracovaná kupní smlouva bude před-
ložena Zastupitelstvu obce Němčice ke schválení. (6,0,1)
26/2014 - koupi pozemků na st.p. 109 o výměře 318 m2 , p.p. 239
o výměře 171 m2 za cenu 22.207 a koupi p.p. PKč. 340/1 o
výměře 2.800 m2 za cenu 35.526,- Kč v obci Němčice, k.ú.
Němčice u České Třebové. (6,0,1)
27/2014 - pověření starosty obce Němčice Ing. Josefa Racka zas-
tupováním obce Němčice v Honebnímu společenství Němčice a
k hlasování na všech jednáních a valných hromadách. (7,0,0)
28/2014 - Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 45/2003/O o nakládání s
komunálním odpadem uzavřené mezi obcí Němčice a LIKO
SVITAVY a. s., dodatek o úhradě odměny ve výši 575.280,- Kč
(vč. DPH) za svoz TKO v roce 2014. (7,0,0)

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

POPLATKY VYBÍRANÉ OBECNÍM ÚŘADEM
V NĚMČICÍCH  V PRŮBĚHU ROKU 2014

Odpady 515,- Kč / osobu
Pes 80,- Kč / první pes,  120,- Kč / každý další pes
Hroby 370,- Kč / jednoduchý hrob, 740,- Kč / dvojhrob
Vodné 27,- Kč / m3

Stočné 25,- Kč / m3

-OÚ



Spolek divadelních ochotníkù
“Šlégl”

si dovoluje pozvat všechny milovníky
dobré dechovky 

9. kvìtna od 19:00

do sálu Kulturního domu v Němčicích 
na koncert Dechové hudby 

Moravanka
Jako hosté vystoupí Josef Zíma a Bohuš Matuš

Předprodej vstupenek od 28.4. u Lucie Pavlišové v
restauraci Kulturního domu v Němčicích

Pozvánka
na setkání zastupitelstva obce s občany obce Němčice

9 .  4 .  2 0 1 4  o d  1 9 . 0 0  h o d .
v P o h o s t i n s t v í  Z h o ř

1 0 .  4 .  2 0 1 4  o d  1 9 . 0 0  h o d .
v s á l u K u l t u r n í h o  d o m u  v N ě m č i c í c h

Program: úvod, přivítání
- jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
- zhodnocení roku 2013, rozpočet, činnost
- rozpočet na rok 2014, činnost v roce 2014
- další rozvoj obce
- diskuse

- Ing. Josef Racek

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

S p o r t o v n í  a r e á l

30.3. 15:00 Sokol Němčice : Dolní Třešňovec
13.4. 16:00 Sokol Němčice : Klášterec nad Orlicí
1.5. 16:00 Sokol Němčice : Dlouhoňovice
11.5. 16:00 Sokol Němčice : Albrechtice B
25.5. 16:00 Sokol Němčice : Libchavy B
7.6. Sokol Volejbalový turnaj smíšených družstev
8.6. 16:00 Sokol Němčice : Jednědí
28.6. Sokol Turnaj přípravek - Pohár
12.7 Sokol S.L.Z.A. Cup - 30. ročník
2.8. 12:00 Sokol 50. let fotbalu v Němčicích

(bude hrát  Slavoj Houslice)

K u l t u r n í  d ù m

21.4. ZAVŘENO
30.4. do 14:00 
1.5. do 14:00
8.5. do 14:00
9.5. 19:00 Šlégl Moravanka + cimbálovka

(hosté Josef Zíma a Bohuš Matuš)
5.7. 1. výročí otevření KD
6.7. od 14:00
31.5. ZAVŘENO
23.8. ZAVŘENO

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

30.4. SDH Pálení čarodějnic
18.5. SDH Okrsková soutěž
26.7. SDH Pouťové odpoledne
6.9. SDH Memoriál Josefa Racka
15.11. SDH Prasátkové pochoutky

Bìhem zimy

se v naší obci narodili
Linda Marková Němčice
Adriana Stejskalová Člupek
Helena Stránská Němčice

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

Kovářová Božena 80 let Zhoř
Nováková Marta 80 let Němčice
Pecháčková Anna 75 let Zhoř
Vaňous Zdeněk 75 let Člupek
Vebr Jaroslav 70 let Němčice
Hošková Hana 65 let Člupek
Kumpošt Jaroslav 65 let Němčice
Rambousek Stanislav 65 let Člupek
Voříšek Jiří 65 let Člupek
Kumpoštová Dagmar 60 let Člupek
Sedláčková  Iva 60 let Zhoř
Umová Hana 60 let Člupek
Kuchta Pavel 60 let Němčice

jsme se rozlouèili
Štěpán Pecháček Zhoř

hhgg

„ N a  n e b e s í c h ”

12.4. 13:30 Dvořákovi Velikonoční výstava
13.4. 13:30 Dvořákovi Velikonoční výstava
30.4. 18:00 Dvořákovi Pálení čarodějnic

Spoleèenská kronika

ČARODĚJNICE NA NEBESÍCH
Po úspěchu loňského pálení čarodějnic zejména u
dětských návštěvníků, bude i letos 30. dubna zapále-
na NA NEBESÍCH hranice s ČARODĚJNICÍ V
ŽIVOTNÍ VELIKOSTI.

Její družky ve své přirozené čarodějnické podobě jsou vítány, stejně
jako jejich pacholci a kozlové. 

Slétat se můžete od 17:00 hod.
zapálení hranice je plánováno na 18:30 hod. 

K dispozici budou také buřty, chleba, hořčice a napichováky. Ale
můžete si přinést i své. - Dvořákovi

V

100  LET ŠKOLY
V letošním roce uplyne již 100 let od postavení a otevření zdejší škol-
ní budovy. Oslavy tohoto výročí se budou konat o víkendu ve dnech
13.-14.září. Ve škole uspořádáme výstavku, kde budou k vidění staré
školní dokumenty, fotografie, učebnice a podobně. Pro děti a jejich
rodiče chystáme na sobotní odpoledne 13.9. sportovně-zábavný pro-
gram na hřišti ( v případě špatného počasí na KD). K tomuto výročí
pan František Šauer připravuje publikaci, která mapuje historii naší
němčické školy.
Obracím se proto s velikou prosbou na veřejnost, pokud někdo vlast-
ní staré fotogragie nebo  materiály vztahující se k historii školy,
prosím, přineste je do školy. Materiály si okopírujeme, případně vy-
stavíme zapůjčené originály. Děkuji.

- Lydie Věnečková



„Posláním Farní Charity Litomyšl je
naslouchat a podporovat člověka, který
potřebuje a žádá pomoc ve své těžké životní
situaci.“
Poděkování patří koledníkům, kteří vyšli 4.
ledna 2014 do všech částí naší obce, aby při-
nesli do Vašich domovů  radostné  přání
štěstí,  zdraví  a pokoje.
Chodím s dětmi  na Tříkrálovou sbírku již pátý  rok a mohu říci, že se
tato tradiční akce setkává s pochopením a vstřícností většiny našich
občanů. 
Je to milé setkávání s lidmi, kteří vítají někdy i s dojetím skupinky
koledníků, očekávají už jejich příchod a těší je naše přání všeho
dobrého do právě začínajícího roku.
Letos jsme vybrali zatím nejvyšší částku 19.140,- Kč!
To svědčí o tom,  že lidé nejsou lhostejní k potřebám druhých a
přestože se kolem nás děje mnoho věcí nedobrých, lidé umějí
naslouchat a rozlišovat, co je dobré a co nikoliv. Děkujeme mnohokrát 

všem, kteří otevřeli  nejen dveře svých
domovů, ale také své peněženky a svým
darem  přispěli do pokladniček.

Na co bude sbírka použita?
Přibližně 65 % výtěžku se vrátí do lito-

myšlské Farní charity, kde budou peníze
použity na:
- Nákup nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu
- Podpora Dobrovolnického centra
- Vytvoření fondu na podporu sociálně slabých rodin s dětmi
- Na rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku

35% výtěžku ze sbírky je rozděleno  na:
- Celodiecézní projekty ( 15%)
- Humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR ( 10%)
- Celorepublikové projekty ( 5%)
- Zákonem povolená režie sbírky (5 %)

- V. Doležalová

Tříkrálová
sbírka
2014

Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí), úspěšně jsme prožili zimu - hrablo na sníh se moc neužilo a
už je tu jaro. Jsem velice ráda, že jste přes zimu navštěvovali naší
restauraci při příležitosti různých akcí, rodinných či společenských,
nebo jen tak na pivo...
Z akcí které jsme uspořádali stojí za zmínku 1. NeKulturní plesík s
tématem Hororová noc. Jsem velice ráda, že se tu pár „mrtvol“ sešlo a
příjemně pobavilo. Večer okořenil Jéňa s Fíšou, kteří ve spolupráci s
Déčkem a Irčou předvedli olympijské předtančení.
Již jsem zmínila olympiádu - v jejím průběhu vzniklo v restauraci
takové menší „olympijské centrum“. Pro hosty bylo připraveno pohodl-
né prostředí, prostory dekorovány českými vlajkami, kniha docházky,
nástěnka, barvičky na obličej (samozřejmě v našich národních
barvách) a místní maskot - prasátko na výběr dobrovolných příspěvků
pro organizace OSA a Intergram, které vybírají poplatky za veřejnou
produkci. Ráda bych poděkovala všem, kteří do prasátka přihazovali.
Kdo si chtěl připadat opravdu jako doma, mohl zasednout do pohodl-
ných křesílek, která nám byla pro tuto příležitost zapůjčena místním
starostou.
Starší povedenou akcí byl samozřejmě Silvestr, kterému předcháze-
lo úspěšné Silvestrovské vážení pořádané SZMKT.
A teď už něco málo k aktuálnímu dění. Někteří z Vás si již jistě
všimli, že se snažíme trošku vylepšit prostředí v okolí Kulturního
domu. Chci všechny požádat, aby vysvětlili svým dětem, (chápu, že
to není moc jednoduché :) ), že zasázený záhon, nebo čerstvě vysetá
tráva není prostor pro jízdu na kole, nebo různé bojové hry :). Dále
bych všechny požádala, aby nevyužívali terasu jako parkoviště - v
letním období se to tu hemží dětmi a je zbytečné riskovat úraz, nebo
poškození auta.
Upozorňuji Vás na novinku, kterou jsme zavedli začátkem roku -
nekuřácké soboty.
Na léto samozřejmě plánujeme různé grilovačky a akce, záleží, jak
nám bude přát počasí.
Událost, která už má své místo v kalendáři je 1. výročí otevření KD

(ano, letí to, už tu budeme rok) - oslavy se konají 5.července 2014.
Plánujeme grilování prasete, další program připravujeme, ale všichni
jste již teď srdečně zváni. Dále apeluji na všechny, kteří plánují něco
pořádat ať už na sále nebo v restauraci, nahlaste se, prosím, včas. Rok
teprve začal, ale akcí je letos dost, je zbytečné aby se jich sešlo víc v
jednom termínu, případně aby Vámi plánovaný termín byl již obsazen.

O chystaných akcích a aktuálním dění se více dozvíte u nás v restau-
raci, na plakátnicích a nebo na www.facebook.com/KulturniDumNem-
cice . 

Kontakt: 
Lucie Pavlišová
PavlisovaNemcice@seznam.cz
tel: 774 285 806

Za restauraci Kulturní dům Němčice
Lucka Pavlišová

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e



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 p r á v i è k y  z d o m u
N A  N E B E S Í C H

VÁNOÈNÍ VÝSTAVA
Vánoční výstava 2013 NA NEBESÍCH proběhla opět v přátelském
duchu, provoněném vánoční atmosférou a vstřícností. 
Zahájení výstavy bylo v režii šikovných dětí z místní mateřské školy,
které si pod vedením svých učitelek připravily velmi zajímavé tema-
tické pásmo. Za to jim patří velké díky a jistě jsme všichni rádi, že
výchovu příštích generací mimo rodinu mají v péči zrovna tyto paní
učitelky s osobním přístupem, ve zdejší útulné mateřské školičce
takřka „rodinného typu“.
Účast vystavujících i návštěvníků Vánoční výstavy byla po všechny
čtyři víkendy velmi hojná. Takže i jim patří poděkování. 
Zajímavostí je, že tento 2. ročník přijeli shlédnout i návštěvníci bydlící
mimo náš region, kteří se o výstavě dověděli „v ústním podání“ od
návštěvníků akce loňské nebo i jiných.  Je příjemné vidět, že se o naší
obci a o práci zdejších lidí mluví i jinde a v dobrém. 

SILVESTROVSKÉ MÌØENÍ
Na Silvestra 2013 proběhl NA NEBESÍCH 1. ročník Silvestrovského
měření. Specifikace oudů (resp. tělesných proporcí), které budou měře-
ny, byla do chvíle měření obestřena rouškou tajemství. Nakonec bylo
zvoleno měření faciometrem, dříve užívané k měření velikosti proti-
chemických masek. Nezdálo se, že by účastníci odcházeli zklamání
tímto zjištěním.  Celé až i pozdní odpoledne se neslo v přátelském
duchu, který byl jistě daný i posledním dnem v roce a možností se
takto vesele a neformálně potkat.  
Jsme rádi, že většina pořadatelů a návštěvníků již zavedeného
NĚMČICKÉHO VÁŽENÍ nebrala akci SILVESTROVSKÉHO
MĚŘENÍ jako konkurenci, ale možnost rozšíření společenského života
v naší obci.  A v tomto případě i možnost „plynulého pokračování“
návštěvníků vážení v pohybu po naší obci. Však také někteří
návštěvníci z Litomyšle konstatovali, že „v Němčicích to žije“. 
Ve stručnosti několik postřehů z 1. ročníku SILVESTROVSKÉHO
MĚŘENÍ : 
- změřit se nechalo 113 osob, nejmladší měřený ještě nedosáhl věku 1
roku, nejstarší měřený věku 84 let
- mimo účast občanů obcí Němčic, Litomyšle a okolí,  mělo měření

zastoupení reprezentanty z různých koutů České republiky – z Prahy,
Liberce, Ústí n. Labem, Brna, Valašského Meziříčí, atd.
- nejvíce zastoupenou velikostí v měření faciometrem byla velikost č.
3. Tak uvidíme za rok.
O akci SILVESTROVSKÉ MĚŘENÍ v Němčicích informovala inter-
netová zpravodajství i tištěné deníky.  Děkujeme všem za účast !!  

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA 2014
Letošní  Velikonoční výstava bude NA NEBESÍCH zahájena dne
12.dubna 2014, abyste se týden před velikonocemi mohli inspirovat
výzdobou či zakoupit vhodné dekorace a dárečky pro sebe i své blízké.

Stejně jako vloni bude VÝSTAVA probíhat pouze v sobotu 12.4 a v
neděli 13.4. od 13:30 hod. do  cca 17. hod. (podle zájmu).   

I letos budou vystavovány s možností zakoupení výrobky a dílka o
všem, co má vztah k velikonocům, lidové tvorbě a ke všemu, co umí
šikovné lidské ruce, tzn. velmi široký záběr. 

ZÁJEMCI O VYSTAVOVÁNÍ – hlaste se prosím včas, počet stolů
(míst) je omezen. Pro velký zájem jsme letos rozšířili o možnost vy-
stavovat (prodávat) i na dvoře nebo před statkem. Tam už ale
nemůžeme zajistit potřebné stoly atd., takže pokud máte vlastní stánek
nebo jiné vybavení pro vystavování venku, jste také vítání. 
(Hlaste se na telefon nebo na e-mail. Zboží pro prodej uvnitř si budete
moci navézt ve čtvrtek 10.4. odpoledne nebo po dohodě jindy. Pro
venkovní prodej asi až v den konání).

ZA MÍSTO, resp. možnost vystavení (prodeje) se nic neplatí.
VSTUP na výstavu bude zdarma.

- Marie a Milan Dvoøákovi

Spolek divadelních ochotníků Šlégl zahájil činnost v
novém roce Valnou hromadou 1. února 2014. Sešli jsme
se na sále Kulturního domu v Němčicích v hojném
počtu, zhodnotili činnost v uplynulém roce a naplánovali
akce na rok další. Jsme rádi, že nás neopouští elán, rádi se
scházíme, připravujeme nejen divadla, ale také řadu
dalších  programů a akcí. Patří mezi ně tradiční  Divadel-
ní ples,který se nám i letos vydařil. V pátek 14. února jsme
prožili hezký večer ve společnosti dobrých přátel. Řada
hostů se zúčastňuje našich plesů pravidelně a z toho
máme velkou radost. Na plese nechybělo kvalitní před-

tančení  profesionální  i  netradiční, nechyběla výborná
kuchyně, příjemná hudba, ani dech beroucí napětí při
losování hlavní ceny v tombole,kterou byl letos krás-
ný skútr. Dalším setkáním na sále našeho Kulturního
domu byl hojně navštívený Dětský karneval. Přišlo 98
dětí v maskách a s nimi rodiče, prarodiče a známí.
Byla to přehlídka krásných postaviček nejen z
Večerníčků.
Zpestřením  programu bylo vystoupení tanečního
kroužku Rytmik, ve  kterém zatančily děti z naší
školy a školky. Jsou tradice, které si zaslouží, aby byly

udržovány a k nim určitě náš Karneval patří.
Ochotníci budou v jarním období reprízovat divadlo Strašidlo Canter-
villské v pěti okolních Obcích a na závěr bude v Němčicích derniéra
v sobotu 26. dubna.  Kdo nestihl divadlo na podzim,  jistě si tuto
možnost kulturního zážitku nenechá ujít.
A na co se ještě těšíme? Na zájezd v květnu letošního roku, na prázd-
niny a v září na oslavu 100 let naší nové budovy školní v Němčicích.



JARO

VIII 2

Co všechno musí udělat JARO
Nabarvit trávu a listy zeleně, namokřit půdu, roztát led, rozsvítit slunce, vystrčit ze země
a rozkvést květiny, udělat teplo, vylíhnout malá kuřátka, zvířatům nadělit mláďata,
přivolat ptáky z teplých krajin, odhánět zimu, probouzet kořeny stromů, opylit květy,
vyrašit poupata…

Na jaře je hodně zvířátek, 
po dvoře běží  šest kuřátek. 
Na zahradě vyrostl tulipán, 

na Velikonoce k nám přišel pán. 
Vykvetla nám sněženka, 
vedle ní hned bledulka. 
Strejda přinesl kočičky, 
dal je do malé vázičky. 

Daniel Kulka, 5.tř

Jaro, jaro, brzy přijde,
už nám klepe na vrata. 
Už je tady, já jdu ven,
jaro hraje tam a sem.
Sněženky už rostou,
bledulky už tu jsou.

Jsou už také kočičky,
tím myslím ty hebké kytičky,

co mají rády matičky.

Tadeáš Vytlačil, 3.tř.

Byla jednou jedna pampeliška a ta byla moc krásná. Ale jed-
noho dne přestala být žlutá a najednou už nebyla tak krásná,
byla bílá a padalo z ní chmýří. Na louku přišly děti a utrhly
ji… Už tam nebyla. Jak ji děti trhaly, tak z ní vypadlo
malinké chmýříčko. Pomalu slétlo na zem. Zanedlouho z
něho vyrostla další, stejně krásná pampeliška.

Sára Tmějová, 3.tř.

Přišlo jaro, v lesích se už probudila zvířátka. Zato Jeník ještě
ne. Když už bylo téměř poledne, tak se Jeník probudil a šel se
hned podívat k oknu. Tam uviděl tu nádheru. Jeník měl totiž
jaro rád. Utíkal rychle ven, aby tu nádheru viděl na vlastní oči
a cítil vůni jara. Bylo to bezva. Jenomže Jeník v té rychlosti
stoupl na ostrý kamínek a museli jej odvézt do nemocnice.
Dostal otravu krve.V nemocnici dávali Jeníkovi pro zlepšení
nálady různé hračky, ale nic nepomáhalo. Jeník byl stále
smutný. Chybělo mu voňavé jaro. Po delší době Jeníka z
nemocnice propustili. Byl rád, že mohl být zase venku na čer-
stvém povětří a užívat si jarní nálady.

Michaela Kopecká, 3.tř.

Na jaře svítilo sluníčko, 
vydávalo teplíčko. 

Vyrostly nám kytičky, 
a bílé kočičky. 

Hned potom Bledulky 
a nádherné Fialky. 

Všechno bylo zelené 
a také nádherné. 

Všechno pěkně vyrostlo, 
také hezky vykvetlo. 

Matyáš Suchánek, 4.tř.

Jaro přišlo k nám,
moc dobře ho znám. 
Díky němu slepička,
snáší další vajíčka.

Potom u nás za vrátky,
budu si hrát s kuřátky.

Koza má mladé,
snad to zvládne.

Všude rostou kočičky,
vezmu je do vázičky.

Rostou tu také sněženky,
na zahrádce máme bledulky.

Kráva má malé telátko,
kočka má zase koťátko.
Vidět ještě nedovede,
brzy se mu to povede,
kouknout na celý svět,
bude běhat co nevidět.
Všude rostou květiny,

jedem na výlet rodinný.
Jedem na příbuzných statek,
za zvířátky jsem jim utek.

Dětičky tam pobíhají,
na babu si spolu hrají.
Dobrou noc zvířátka,

zítra si přijdu hrát za vrátka.
Přijďte za mnou tam,
nechci tam být sám.

Klára Harantová, 4.tř.

Zima už je minulost, 
teď je jaro přítomnost. 

A namísto klíče, 
jsou tam samé petrklíče. 
Budou krásné velké rosy, 

jako vyklubané husy. 
V řadě bude sedm tulipánů, 
jako sedm módních pánů. 

Kravičky už zase bučí, 
a venku už zase fučí. 

Vojta Vytlačil, 4.tř.

Máme doma kočku,
která hledá vločku.

Ale vůbec neví,
že vločka už není.

Na louce rostou květiny,
a na zahradě jsou krtiny.

Ptáček zpívá c, d, e,
kuře sedí na dvoře.

Pája Kopecká, 4.tř.

Na zahradě byl pán,
byl to tulipán.

Měl kamarádku lišku
nebo pampelišku?          
Byl s ní kamarád

a měl ji rád.
Tak se měli rádi
A byli kamarádi.

Katka Karlíková, 2.tř.

Z naší školy
Kuře pípá, venku svítá,
Kachny plavou po vodě,
kohout stojí v pohodě.
Na palouku roste klíč,            

je to žlutý petrklíč.
Houser syčí, venku fičí,

hodně leje, kachna se směje.
Ovce bečí, jehně brečí.

Tomáš Sršeň, 2.tř.

Ptáci už přilétají a zvířátka se probouzí z dlouhého zimního
spánku. Brzy budou Velikonoce. Už malujeme kraslice a
pleteme pomlázky. Také vykvetla jarní kvítka. Můžeme jezdit
na kole. Jaro je nejkrásnější roční období.

Kateřina Karlíková, 2.tř.



Byla jednou jedna princezna Fialka a ta by pořád jenom a jenom jedla.
Když bylo Fialce osmnáct, tak jí Narcis řekl, že by se měla vdát. Fial-
ka řekla, že ano a Narcis - pan král řekl - zítra si vybereš prince. A hned
ráno přijel Petrklíč a potom  přijel Hyacint a  nakonec přijel Tulipán.
Mezi tím služebné Bledulka a Sněženka připravovaly princezně šaty. O
chvíli později princezna Fialka vešla do velké místnosti a tam byli
všichni princové. Princové na princeznu zírali, protože se skoro nevešla
do dveří . A proto jí žádný z princů nechtěl, ale najednou přišel nějaký
velký princ. A tomu se princezna tuze líbila a tak jí
požádal o ruku a ta řekla ano a druhý den jeli na
projížďku kolem rybníka a najednou se kočár převrhl.
Jelikož Fialka neuměla plavat, tak jí musel neznámý
princ vytáhnout, ale ono to nebylo vůbec lehké, tak jí
vytáhli pomocí lan a koní. A nakonec žili šťastně až do
smrti. Martin Gyombér, 5.tř.

Jednoho jarního dne mě maminka poslala na zahradu, abych jí utrhla
sem tam nějakou květinu. Když jsem se běžela na tu (velkou) zahradu
podívat, tak tam žádné květiny nebyly. V duchu jsem si říkala: To je ale
divné. Už začalo jaro a ani sněženka tu nevykoukla. Běžela jsem za
maminkou a řekla jsem jí, že ani jedna kytička tam není. Maminka se
také podivila. Zahradu jsem chodila celou zalévat, aby nějaké vyrostly.
Po týdnu se to stalo. Na zahradě u nás vyrostl Petrklíč, po dni Bledulka
a i Sněženka. Byly klidné. Jenomže potom tam vyrostl (všem kytkám)
protivný Hyacint. Rozvaloval se tam a květiny neměli žádný prostor
kolem sebe (kromě Hyacinta). Květiny se rozzlobily a začaly se tam
dohadovat. Sněženka začala vzdychat:„Kamarádky květiny, tohle nemá
žádnou cenu. Hyacint si prostě bude dělat, co chce. To bolí od srdce.“
Když Sněženka dořekla, jak moc jí to bolí, tak se tam uprostřed objevil
kořínek. Nikdo nevěděl, co je to za rostlinu, tak museli čekat, než
pořádně vyroste. Čekali čtrnáct dní, než vyrostla (ta zvláštní rostlina).
No a víte, co to bylo? No samozřejmě - byl to Narcis. Narcis je rozum-
ná rostlina a všemu rozumí. Za to pyšný Hyacint je úplně bez rozumu.
Narcis vyrostl do krásy a povídal: Nebuďte hloupí. Nejste miminka.
Hyacinte, ty si hloupý. Vždyť ostatní květiny se tady mačkají jako
sardinky a ty jim tady zabíráš půlku zahrady. Narcis domluvil a všech-
ny květiny (dokonce i Hyacint) byly rády, že tady Narcis vyrostl. Potom
vyrostl Tulipán a taky si postěžoval, že se tu Hyacint roztahuje. A
Tulipán povídá: květiny moje drahé, buďte rády, že vám tu Narcis -
oprava: že NÁM  tu náš Narcis vyrostl. Hyacint konečně pochopil, že
se tu choval moc hloupě. Tak ta hádka dopadla dobře a květiny tu mají
dost místa i na pohodlné spaní. Mamince jsem šla natrhat pár Bledulek
do vázičky a Sněženky též. Tak vidíte, jak to dopadlo. Hloupý Hyacint
už není hloupý, ale rozumný. Květiny jsou rády, že se nehádají a my s
maminkou taky. Fialka je ráda, že vyrostla na dobrém místě.

Klára Harantová, 4.tř.
V jednom krásném městečku žily květiny, ale nebyly obyčejné -  uměly
mluvit. Teď vám je představím: pan starosta Tulipán, pan prodavač
Petrklíč, paní učitelka Sněženka, paní knihovnice Bledulka, policista
Narcis, zemědělec Hyacint a pošťačka Pampeliška.Tak to jsou oni. Jed-
noho poklidného dne se ozval křik - zloděj !!! Volal to pan Petrklíč,
rychle přiběhl policista Narcis . Kam běžel? Doprava za školu. Dobře
běžím za ním. Policista už už  byl za ním, ale najednou bác, policista
spadl do odkrytého kanálu a v duchu si říkal - ten ničema určitě to
odkryl on. Naštěstí šla okolo pošťačka  a policista na ní zavolal paní
pošťačko  pomozte mi .Co tam děláte ? Ale chytám zloděje. Já vám
pomůžu, ale sama to nezvládnu, skočím pro pana Hyacinta, zatím tu
počkejte. Kam bych asi šel, řekl policista. Když pan Hyacint vytáhl
pana narcise, zloděj už si počítal peníze a myslel si, jak je chytrý. Ale
to už mu byl policista na stopě. Najednou se ozval křik. Á už tě mám.
Pan Narcis našel zloděje. A teď ho vede před soud.
Starosta Tulipán bude soudit a už to začíná .Tak to je on
říká Tulipán.Vraní oko známá firma. A co se vás týče,
pane Narcis, dostanete vyznamenání a u paní knihovnice
si půjčte nějakou knihu, jak léčit zlomený stonek. A tady
učitelka vám předá diplom za statečnost. A to je konec
našeho příběhu přátelé. Jakub Sršeň, 4.tř.

Na zahrádce rostly krásné a opravdu nádherné
květiny. Rostly u krásného domu, kde bydlel zlobivý
chlapec s maminkou a tatínkem. Maminka byla
hodná, ale tatínek byl krutý. Na zahrádce jednoho
dne začaly  vyrůstat květiny: Petrklíč, Bledulka a
Sněženka. Když vyrostl Petrklíč, tak ten zlobivý kluk
ho utrhl a hodil na kompost. Druhý den utrhl zase
Sněženku a hodil na kompost. Petrklíč tam ležel a
pomalu tam usychal. Sněženka se ho pyšně zeptala
kde jsou…  a kdo je ten kluk. Petrklíč ji na to
odpověděl: jmenuji se Petrklíč  a chci Vám oznámit,
že jste na kompostu  a kdo je ten kluk ani nevím, ale

pro mě to je zlý kluk. A Sněženka odpověděla: Já jsem Sněženka. A
jsem pyšná dodal Petrklíč. Co si to dovolujete já jsem princezna
Sněženka a přineste mi pití pane Petrklíči, řekla Sněženka. Já nejsem
žádný otrok, přineste si to sama princezničko, řekl Petrklíč. No dovolte,
řekla zase Sněženka. Třetí den tam zlobivý kluk hodil Bledulku. Kde to
jsem, zeptala se Bledulka. Na kompostě, řekl Petrklíč. Petrklíč a
Bledulka se  na sebe podívali a byla to láska na  první pohled. Ahoj
Bledulko, co tady děláš, řekla Sněženka. No to ten zlý kluk mě sem taky
vyhodil, řekla Bledulka. Já si myslím, že se ten zlý kluk nikdy nepoučí,
řekl Petrklíč. Bledulka si vzala za  muže Petrklíče. A jestli neumřeli žijí
do dnes. A ten zlý kluk? Vyrostl a oženil se a má jednoho kluka a jednu
pěknou holčičku.

Pája Kopecká, 4.tř.

Jednou se malá holčička procházela po lese. Jmenovala se Bledulka.
Chtěla poznat světa a proto šla do hustého lesa. Vůbec se nebála. Jenom
se bála velkých tvorů a rostlin. Chtěla poznat svět, proto nekoukala na
cestu. Najednou se lekla a spadla do velké díry. Volala a volala, ale
marně. Nikdo nepřišel. Po dlouhé době ji někdo uslyšel a zeptal se jí
jestli chce pomoci. Byl to krásný a mladý Hyacint. Byl bohatý a hlavně
- byl to princ. Na hlavě měl korunu a dlouhý plášť. Bledulka se do něj
zamilovala. Hyacint jí nabídl jestli půjde s ním na zámek. Hyacint se
styděl, ale přesto ji požádal o ruku. Bledulka se zamyslela, usmála se a
řekla ANO!!! Princ ji ustrojil do šatů - byly krásně stříbrné. Byla hosti-
na a hlavně svatba. Po svatbě šli do pokoje a říkala si „Co jsem to
provedla? “ Jsem ještě mladá, musím utéct. Bledulka vyskočila z okna
po laně. Princ šel do pokoje a Bledulka nikde. Přikázal všem strážcům,
aby ji hledali. Hledali, ale nenašli. Nadobro zmizela. Bledulka brečela,
že se ztratila, nemohla najít svůj domov. Zrovna začalo pršet a našla
útulnou skrýš. Tam se schovala než přestalo pršet. Udělala si  pohodlí a
čekala než ji někdo osvobodí. Míša Karíková, 4. tř.

Píšeme pohádku – příběh na téma : J A R N Í   K V Ě T I N Y

Žila jedna krásná Fialka na zahradě u jednoho
bohatého Narcisu. Jednou Narcis šel zkontrolovat
svojí zahrádku. Všimnul si, že žádná květina mu
neutekla. Fialka si řekla „ tady už nemůžu být, ten
Narcis nás nechá bez dobré vody a já si odejdu a vy
tady budete s tím Narcisem.“ Tak Fialka odešla ze
zahrady kvůli tomu, že se jí tam nelíbilo. Dlouho
Fialka šla po lese a hledala vodu a řekla „ bez vody
dlouho nevydržim, musím nějakou vodu najít“.
Najednou uslyšela křupnutí malé větvičky a uviděla
mladou paní a Fialka se bála, jestli jí rozšlape a nebo
jí vezme domů, tak rychle běžela za mladou paní a
zeptala se, jestli může jít s ní. Paní nic neslyšela,

protože Fialka mluvila potichu a mladá paní koukla dolů a uviděla
Fialku a lekla se, protože neviděla nikdy nějakou květinu chodit a Fial-
ka jí to vysvětlila, že všechny květiny chodí a mladá paní se ještě ptala
„ odkud jsi?“ Fialka vyprávěla svůj příběh, že je od Narcisu a byla bez
vody a najednou jsem tu. A můžu mít ještě jednu otázku „ kolik dní jsi
bez vody ?“ „ Asi dva dny - dáš mi vodu prosím?“ A než mladá paní při-
nesla vodu,tak Fialka umřela. Mladá paní brečela a Fialku dala z květi-
náče ven. Pod Fialkou byla malinká semínka a mladá paní je zasadila a
z nich vyrostly dvě malinký Fialky a ptaly se „ Kde je naše maminka
?“ řekly zdrobněle paní a ta odpověděla “ Když jste se narodily, tak
umřela.  „A najednou mladá paní spadla a už se nehýbala a tak dvě malé
Fialky byly samy bez maminky a bez mladé paní ,která se o ně dobře
starala. A tak šly a šly, až našli velkou a pěknou zahradu pana Hyacin-
ta. A tam se zabydlely a žily tam až do konce svých životů.

Honza Punčochář, 5.tř.



Byl jednou jeden krásný den. V ten den se královně
Fialce narodily dvě dcery - Sněženka a Bledulka. V
druhém království panoval král Narcis a měl za ženu
Tulipánku. Ta ale umřela, když se jí narodili dva synové
Petrklíč a Tulipán. Zatímco v království Narcise všich-
ni brečeli a byli smutní, že královna umřela, v království

Fialky všichni oslavovali. Sněženka byla krásná a hodná, Bledulka byla
ještě hezčí, ale byla zlá. Sněžence všechno brala. Královna Fialka z
toho byla nešťastná a řekla, že Sněžence a Bledulce musí najít ženichy.
V druhém království byl král Narcis také nešťastný, protože Tulipán
byl krásný, ale namyšlený, Petrklíč byl hodný a překrásný. Bylo také
třetí království, kde vládl král Hyacint a královna Bledule. Ti měli jen
dceru Pampelišku, která byla hrozně pyšná. Královna Bledule věděla,
ve kterém království se co děje a tak chtěla pomoci Fialce a Narcisovi.
Královna  vyměnila dětem duše,  aby poznaly jaké to je, když je ten
druhý na ně zlý. Uplynul rok a dětem se duše vrátily. Tulipán a Bledul-
ka pochopili, že být zlý a namyšlený pěkné není. Den potom byla svat-
ba, druhý den zase druhá. Bledulka si vzala Tulipána a Sněženka Petr-
klíče. Uplynuly dva roky a v obou královstvích se narodily dvě děti.
Jmenovaly se podle svých  rodičů. Míša Karlíková, 4.tř.

Úkol : Podaří se ti dát vajíčko do misky? Postupuj po lichých číslech. Správná čísla vybarvi žlutě. Začni u šipky. 

Jednou ve velkém listnatém lese byla jedna vesnička
jménem Květinkov. Byl tam veliký a hezký Narcis,
byl chytrý, vynalézavý a rád se předváděl. Pak tam
byl drsný Hyacint, byl moc silný, rád se předváděl
holkám, jaké má svaly. Pak tam byli dobří přátelé
Tulipán a Petrklíč, ti byli jako bratři, oba dva rádi
hráli tenis a rádi běhali. A abych nezapomněl na

Fialku, Pampelišku a taky Bledulku a Sněženku. Fialka se ráda
vychloubala, že jí vše patří. Pampeliška byla nejhezčí a líbila se tomu
drsnému  Hyacintovi. Bledulka a Sněženka byly dobré kamarádky -  na
rozdíl od kluků vůbec nic nedělaly, jenom seděly v domečku a mluvi-
ly. Jednou, když  Hyacint šel do domečku, tak viděl, jak Pampeliška
plakala. Šel za ní a povídá – Pampeliško, copak je ? Ále, můj dědeček
má narozeniny a já pro něj nic nemám. Tak jí řekl, že jí něco sežene.
Sehnal kytku a klobouček z listí, který nosil jeho dědeček, když byl
mladý jako on a Pampeliška mu dala velikánkou pusu. Hyacint byl
šťastný a dobře to skončilo.

Ondra Zolfl, 5.tř.

VELIKONOCE 
Kořeny Velikonoc sahají dál než k
počátku našeho letopočtu. Vycházejí z
židovské slavnosti zvané pesach –
uchránění, ušetření, přejití (odtud latin-
ské, řecké a ruské pascha, naše pašije) na
počest vysvobození Židů z egyptského
otroctví. Každá izraelská rodina zabila

beránka a jeho krví potřela domovní dveře. Pak beránka upekli a snědli.
Věřilo se, že v domech neoznačených beránčí krví, tedy v domech
egyptských otrokářů, pomřelo vše prvorozené. Křesťané se však vždy
snažili oddělit Velikonoce od židovského svátku pesach.Židé obětovali
beránka vždy čtrnáctý den v měsíci bez ohledu na to, o který den v
týdnu šlo. Křesťané na rozdíl od nich začali slavit vzkříšení spasitele
vždy v neděli. Německé a anglické pojmenování Velikonoc – Ostern a
Easter – připomíná starogermánskou bohyni jara a plodnosti Ostaru
(ranní červánky, jitro), jejímž protějškem byla slovanská Vesna.S
obdobnými svátky se setkáváme i u pohanů, kteří v tu dobu slavili pří-
chod jara.

Jednou, když bylo jaro, tak na zahrádce vyrostly
jarní květiny - Petrklíč, Tulipán,  Narcis, Fialka,
Bledulka a Sněženka a ty se neměly vůbec rády. Tak
na sebe pořád křičely a nadávaly si. A Fialka říká:
Hej, Bledulko, ty jseš bledá jako stěna! A Petrklíč na
Tulipána: Jseš nějakej  červenej -nemáš horečku co?
A ještě k tomu Narcis na Sněženku: Hej, Sněženko,
proč vůbec rosteš? A všichni se hádali, kromě

Sněženky a Bledulky a Tulipána. Všichni tři měli něco stejné, že na ně
nadávaly ty tři další květiny - na Bledulku křičela Fialka, na Tulipána
Petrklíč a na Sněženku Narcis. Pak přišel člověk, zalil květiny a odešel.
Sněženka, Bledulka a Tulipán si povídali. Petrklíč, Narcis a Fialka si
povídali, co by mohli udělat Bledulce, Sněžence a Tulipánu. A Fialku to
trklo. Budeme po těch třech házet hlínu a Narcis a Petrklíč souhlasili,
že po nich budou házet hlínu. A pak to vypuklo a házeli po sobě hlínu
a Fialka říká -  za Narcis… a za Petrklíč …a za naší zahradu! Tady je
místo jen pro tři květiny! Pak přišel člověk a vytrhal Narcis, Fialku a
Petrklíč. Tulipán, Sněženka a Bledulka zachránili ty rozzlobené a
nafoukané květiny a pak byli kamarádi a to je zvonec a pohádky o
jarních květinách je konec.

Vojta Vytlačil, 4.tř.



Silvestrovské vá�ení 2013
Zpráva Předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského
vážení konaného 31.12.2013 v Kulturním domě v Němčicích:
Celkem se ke zvážení dostavilo 175 občanů, což bylo to o 9 občanů
více než při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených
byla 13.894,0 kg (průměrná hmotnost 79,39 kg). Z tohoto počtu
bylo 126 místních (Němčice, Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o
celkové hmotnosti 9.766,0 kg (průměrná hmotnost 77,50 kg).
Celková hmotnost čtyřčlenné vážní komise byla 417,5 kg.
Vítězem vážení se pro rok 2013 stal pan Jan Smékal ze Zhoře s
hmotností 149 kg. Protože Zhoř je osadou obce Němčice stal se
zároveň i Nejváženějším občanem Němčic.

- F. Šauer,  Předseda Vážní komise 

Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Nìmèická štopka 2014
Do letošní ročníku Němčicé Šťopky bylo přihlášeno celkem 19 vzorků.
Jako každoročně i letos nám počasí nepřálo, bylo krásné, slunečné
odpoledne, takže hodnotitelů přišlo málo jako loni. Zato kvalita pálenek
byla letos ještě lepší než loni, takže i výběr byl složitější, ale nakonec se
dílo podařilo. Celkové pořadí je uvedeno v tabulce. Nejlepším “paličem”
roku 2014 se stal Vladimír Pavliš se svojí hruškovicí, uloženou v sudu.
Poř.       Pěstitel Obec Rok Druh

1. Vladimír Pavliš Němčice 2013 Hruška (sudová)
2. Jiří Voříšek Člupek 2014 Švestka
3. František Šauer Němčice 2012 Jablko (sudová)
4. Miroslav Jasanský Němčice 2011 Švestka
5. Jaroslav Vencl Přívrat 2014 Jablko
6. Jan Král Litomyšl 2011 Švestka
7. Jan Strážnický Němčice 2009 Třešeň
8. Miroslav Jasanský Němčice 2012 Jablko
9. Vladimír Pavliš Němčice 2014 Jablko

10. Jaroslav Vašek Němčice 2012 Jablko
11. Milan Rössler Vlčkov 2001 Švestka
12. Josef Racek Němčice 2013 Jablko (sudová)
13. Pavel Lorenc Litomyšl 2013 Jablko
14. Josef Fiala Litomyšl 2014 Švestka
15. Stanislav Jilg Člupek 2010 Jablko
16. Růžena Strážnická Němčice 2014 Jablko
17. Jiří Voříšek Člupek 2011 Jablko
18. Josef Sekereš Člupek 2014 Švestka
19. Pavel Lorenc Litomyšl 2014 Švestka

- F. Šauer, SZMKT

Tak se Vám opět po půl roční pauze hlásíme,
co se u nás událo…
4.října 2013 proběhlo v odpoledních ho-

dinách ve Vlčkově námětové cvičení na téma ,,Dálková předávka
vody“. Školení zahájil velitel okrsku č. 6. Martin Bohunek. Jednotky
byly zařazeny za sebou dle dojezdu, poté byla provedena předávka
vody. Po 5ti minutách ,,hašení“ stodoly byla akce ukončena velitelem
okrsku č. 6. Následné vyhodnocení bylo předneseno v místní hospodě.
Cvičení se hodnotilo kladně a dále se probírali organizační věci okrsku
č.6. Tohoto školení se zúčastnilo našich 11 členů.

O necelý měsíc později jsme měli tu možnost jet na exkurzi do pivo-
varu Bernard. Za brzkých ranních hodin jsme vyjeli autobusem směr
Humpolec. Kdybychom věděli, že nás čekají dvě hodiny úmorného
vedra v autobuse, kvůli rozbitému vypínači od topení, tak se ustrojíme
hodně nalehko. Nakonec jsme cestu ustáli a dorazili k pivovaru.
V pivovaře se nás ujal průvodce a šli jsme do výčepu na ochutnávku
piva. Zatímco jsme popíjeli pivo, průvodce vyprávěl historii pivovaru
a promítal fotografie. Poté jsme si prošli areál pivovaru a poslechli si
výklad. Po exkurzi jsme dostali znova natočené pivo a byla nám
uložena soutěžní otázka, kterou jsme samozřejmě všichni věděli. Ale
cenu si mohl odnést jen jeden a to ten, kdo odpověděl nejrychleji. Jaká
byla výhra? Co jiného, než sada reklamních piv.
Před odjezdem si většina lidí šla koupit do značkové prodejny nějaký

ten tekutý suvenýr nebo půllitr. A pak už nás jen čekala cesta domů
autobusem, který zase topil jako o život. Jinak děkujeme Karlu Ram-
bouskovi za zprostředkování tohoto výletu. 
A máme tu 16. listopad 2013, to jsme poprvé pro Vás uspořádali akci
s názvem ,,Prasátkové pochoutky”. 

K dostání byly všechny možné zabíjačkové dobroty od vařeného masa,
zabíjačkového guláše, jitrnic, zabíjačkové polévky, krup atd. Zkrátka
skoro všechno, co se Vám se slovem zabijačka vybaví.
Produkty bylo možné konzumovat buď přímo na místě nebo si je
odnést s sebou domů. Návštěvníků se tu ukázalo poměrně dost a ve
velkém proudu probíhala i taneční zábava do ranních hodin. 
Abychom jsme si mohli užít nějaké to tancování a srandu, tak jsme pro
to také museli něco udělat. Celé 3 dny jsme pilně pracovali, štípali
dříví, uklízeli hasičárnu s garáží a hlavně jsme připravovali pochoutky,
aby si všichni mohli nacpat bříško. Zabíjačka měla kladné ohlasy a
proto jsme se rozhodli, že ,,Prasátkové pochoutky“ budou i tento rok!
A velký dík Pavlu Štarmanovi za celovečerní ozvučení!

14. prosince 2013 pořádala firma ISCAREX ,,Vánoční běh okolo
Zlatého pásku“. I letos se naši členové podíleli na spolupráci tohoto
běžeckého závodu. Našimi úkoly bylo dbát na hladký průběh
parkování, řídit silniční dopravu, dohlížet na běžce po trati a popřípadě
jim dát první pomoc. Což naštěstí nebylo potřeba.

Z èinnosti
SDH Nìmèice



Co JE NOVÉHO VE školCe

Zápis do mateøské školy v Nìmèicích

na školní rok 2014 -2015
Kapacita školky je 40 dětí, pokud nebude naplněna, přijmeme i děti z jiných obcí.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
2. děti, které mají trvalé bydliště v obci Němčice
3. děti, které dovrší k 1.9.2014 věk 4 let
4. děti, které dovrší k 1.9.2014 věk 3 let
5. v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená
kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných
zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Tato kritéria byla stanovena po dohodě se zřizovatelem mateřské školy (obcí Němčice).
Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že školné bude za dítě uhrazeno od září, a to
i tehdy, že do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem MŠ. Dle §
183 zákona 561/2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí do MŠ provádí ve správním řízení a
odvolacím orgánem je Krajský úřad prostřednictvím MŠ. 

Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od 10. 3. do 9. 5. 2014

Zápis bude ve školce
ve støedu 14. kvìtna 2014 od 14 do 17 hodin.

Od ledna letošního roku jsme měli i v mateřské škole bohatý program. Ně-
které akce jsme měli společné se základní školou, jiných jsme se účastnili
sami.
® 8.ledna přijeli za námi do mateřské školy HADI, JEŠTĚRKY A ŽELVA. Děti
si mohly zvířata pohladit a dozvěděly se užitečné informace o jejich chovu,
zvláštnostech a krmení.
® 16.ledna k nám zavítal KOUZELNÍK. Předvedl nám spoustu kouzel, při-
zval si děti ke kouzlení jako pomocníky a dokonce nám i některá kouzla pood-
halil. Představení děti pohltilo od začátku až do konce a nejlépe ho zhodnotila
nejmladší z našich dětí: „To jsou věci!“
® 23.ledna se 17 předškoláků z naší mateřské školy zúčastnilo zápisu do
Základní školy Všeználek.
® Od 18.února jezdíme na PLAVECKÝ VÝCVIK do Litomyšle. V rukou pro-
fesionálních instruktorů plavání se i z bojácných dětí za 10 lekcí stanou zdat-
ní plavci.

® 21.února jsme společně se základní školou shlédli v kulturním domě
divadelní představení POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU.
® 2.března jsme společně se ZŠ a divadelním spolkem Šlégl uspořádali
tradiční Karneval. Přestože venku vládlo slunečné jarní počasí, do kulturního
domu dorazilo bezmála 100 dětí v masce. Děti si zasoutěžily, zahrály klasic-
kou židličkovou a nakonec si odnesly i balíček s drobnými dárky.

Začátek nového roku je ve znamení Výročních valných hromad. 
4. ledna na naší výroční valné hromadě byla zhodnocena činnost za
uplynulý rok, přednesena zpráva o hospodaření a plán činnosti na rok
2014. I letos na naší valnou hromadu dorazilo mnoho hostů. A i my
jsme se zúčastnili Výročních valných hromad okolních sborů v okrsku
č. 6.
8. února proběhla Výroční valná hromada okrsku č. 6, za jejíž přípravy
jsme byli na okrskové schůzi pochváleni. Což nás velice potěšilo.
21. března se všechny sbory okrsku č. 6 sešli na okrskové schůzi ve
Vlčkově. Tam jsme byli poučeni a informováni o tom, co nám páni
ministři vymysleli nového. Dověděli jsme se kdy budou jaká školení,
soutěže a jiné hasičské akce.

- za SDH Markéta Gregušová



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

® Beseda s chovatelem plazů - v měsí-
ci lednu se děti  dozvěděly mnoho zají-
mavých poznatků o plazech a jejich
chovu. Na jednotlivá zvířata si mohly sáh-
nout nebo je i vzít do ruky a pochovat si
je... 
® Den otevřených dveří – 16.ledna se
škola otevřela pro veřejnost, zájem o
prohlídku školních prostor měli zejména
rodiče budoucích školáků.
® Návštěva plaveckého bazénu - v
rámci kroužku pohybových her si byly děti
zaplavat v krytém bazénu v Litomyšli.
® Zápis do 1.ročníku naší školy – děti u zápisu
plnily rozmanité úkoly, které měly ukázat míru
jejich připravenosti na školní práci.K zápisu se
dostavilo 18 dětí, zapsáno bylo 15 dětí, rodiče 3
dětí zvažují odklad školní docházky.Na nové
prvňáčky se moc těšíme.
® Bowling se školní družinou 
® Divadelní představení – 21.února děti
navštívily divadelní představení s názvem:
„Pohádky z našeho statku“ v podání souboru“
Divadélko pro školy“ z Hradce Králové.
® Sociogram – v únoru v každé třídě  proběh-
la analýza skupinových vztahů ve třídě (emo-
cionální, komunikační, dále sympatie x antipatie
mezi žáky atd.)
® Další hodina s “Angličanem” – v týdnu
před jarními prázdninami se opět uskutečnila
návštěva lektora angličtiny - rodilého mlu-
včího, který vedl zábavnou formou hodinu
anglického jazyka.
® Výprava za zvířaty do lesa – v závěru
měsíce února se děti již tradičně vypravily do
lesa ve Zhoři s nadílkou krmení pro lesní
zvěř.
® Dětský karneval se uskutečnil v neděli

2.března v KD Němčice. V letošním roce byla re-
kordní účast, zatančit a zasoutěžit si přišlo 97 dětí v
maskách. Za pomoc při organizaci opět děkujeme
p.Tkadlečkovi a ochotníkům.
® Soutěž v recitaci v Litomyšli – 3. března se
uskutečnilo oblastní kolo v recitační soutěži, naši
školu reprezentovali tito žáci: Andrea Matoušková,
Michaela Karlíková, Klára Harantová, Martina
Harantová, Michaela Stránská  a Tadeáš Vytlačil.
® Plavecký výcvik - od 18.února se všichni žáci
školy účastní plaveckého výcviku v Litomyšli.
Výcvik bude ukončen 3.dubna.
® Lyžařský výcvik – v lednu a únoru měl pro
zájemce v odpoledních hodinách probíhat také
lyžařský výcvik, vzhledem k počasí se však
uskutečnila pouze 1 lekce.

EKOŠKOLA
I v tomto školním roce pracuje na naší škole žákovský  ekotým, který
zpracoval akční plán úkolů. Některé plánované aktivity se již staly
tradicí (krmení lesní zvěře, monitorování Zlatého pásku, výroba
rozličných dekorativních věcí z odpadového materiálu…), nově jsme
se zapojili do celosvětové kampaně „LITTER LESS“. Kampaň bude
zahrnovat několik aktivit: monitorování třídění odpadů v rodinách i

ve škole, výroba propagačních plakátů, výroba her, které učí třídit
odpad, malování textilních tašek. Z výstupů projektu uspořádáme
malou výstavku. Celá kampaň vyvrcholí 5.6. na Světový den život-
ního prostředí.
Do konce školního roku také plánujeme čištění studánky, návštěvu
čističky odpadních vod v obci, návštěvu některé naučné stezky v
okolí, Den vody, v rámci zdravého životního stylu nám paní kuchařky
připraví „Zdravý oběd“.

V uplynulých měsících
proběhly ve škole tyto akce



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Přehled roku 2013

Minulý rok byl pro náš oddíl velice úspěšný – jak
z pohledu závodního, tak z pohledu účasti na
různých akcích či technického zdokonalování
našich nejmladších členů.
Rok 2013 jsme tradičně odstartovali závody, na
kterých nás reprezentovala Tereza Tmějová a
Lenka Jůzová. Celkově jsme za minulý rok získali
17 medailí a mezi tu nejdůležitější patří bronzové
umístění na Mistrovství České Republiky, které se
konalo v Hradci Králové, kde obsadila Lenka třetí

místo v kategorii kumite žen  do 61kg. Mezi další její závodní úspěchy
patří stříbrná příčka z Akademického mistrovství České Republiky.
Ze závodního prostředí je pak nutné podotknout, že se začali zaučovat
i ti nejmladší, kdy Pavel Jůza poprvé startoval na závodech v Ústí nad
Orlicí. Sice si domů neodvezl žádnou medaili, ale zkušenosti jsou k
nezaplacení. Lenka pak byla vyhlášena za nejlepší sportovkyni v kate-
gorii žen za rok 2013 ve Východočeským kraji. 
Náš oddíl organizoval několik soustředění, která nám měla přispět ke
zlepšení techniky a také k utužení kolektivu. Za zmínku určitě stojí
březnové soustředění, které bylo zaměřeno především na základní tech-
niky kihon a kata. Trenérem byl , stejně jako minulý rok, Kamil Guzek.
Další soustředění se konalo koncem června, kdy tradičně pořádá náš
oddíl víkendové soustředění ve Vranicích, kam jezdí nejen členové
našeho oddílu, ale také lidé z fitboxu. Zde je možné si zacvičit karate,
sebeobranu, fitbox, jógu či capoeiru. Nebo se pobavit při jiných aktivi-
tách, mezi které patří například paint-ball, fotbal či volejbal a jiné. Na
konci srpna se koná tradiční tábor na Budislavi. 
Mezi další aktivity patří ukázky. Minulý rok jsme se  zúčastnily celkem
dvou. Jedny se konaly k příležitosti Maškarního plesu v Němčicích,
který jsme zároveň i pořádali. Druhé proběhly na Němčické olympiádě. 

1. kolo Národního poháru
v Trutnově

V sobotu 25. ledna se konalo první kolo národního poháru v karate.
Tyto závody byly již druhé v letošním roce, ale první nominační na
Mistrovství České Republiky. Jediným želízkem v ohni byla Lenka
Jůzová. Ta startovala ve dvou kategoriích – ženy -61kg a ženy BRH
(bez rozdílu hmotnosti).  
Po slavnostním nástupu nejdříve proběhly závody kata. Po skončení
těchto kategorií následovalo kumite. Mezi prvními nastupovala Lenči-
na váhová kategorie – byla nejobsazenější ze všech ženských kategorií.
V prvním kole se střetla se soupeřkou z Ústí nad Labem. Nad tou se
jí podařilo zabodovat dvěma přesnými údery a postoupit tak do
druhého kola – to zároveň byl souboj o postup do finále. V tomto
druhém kole porazila soupeřku ze Dvora Králové a postoupila do
finále. Zde opět narazila na soupeřku z Ústí nad Labem. Oproti
předešlým kolům se finále jede na tři minuty. Lence se podařilo
zabodovat dvěma kopy na hlavu, čímž získala hned šestibodový
náskok. Ten pak ještě navýšila úderem na hlavu. V konečné fázi
vyhrála nad soupeřkou sedm ku jedné a obsadila tak nejvyšší stupínek
při vyhlašování a potřebné body do žebříčku. 

Druhou kategorií, ve které startovala, bylo kumite bez rozdílu hmot-
nosti. Tato kategorie nebyla paradoxně tak zastoupena. V prvním kole
se Lenka střetla s nejvyšší soupeřkou. Souboj byl po celou dobu
vyrovnaný, ale bohužel, nakonec Lenka prohrála těsně 5:4 a nezbýva-
lo jí nic jiného než čekat, jestli její soupeřka nepostoupí do finále a
nevytáhne tak Lenku do repasáže. To se nakonec stalo a posledním
zápasem toho dne byl boj o třetí místo. Aby to nebylo výjimkou,
soupeřka byla opět z Ústí nad Labem. Boj byl opět vyrovnaný a neby-
lo rozhodnuto během základní doby, a proto o vítězi rozhodovali
rozhodčí. Ti nakonec ve většině hlasovali pro Lenku, která si tak domů
odvezla vedle zlaté i bronzovou medaili. 

STOLNÍ TENIS

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Respektive turnaje dva. V sobotu 28.12.2013 se střetli hráči bez
registrace a o dva týdny později hráči registrovaní.  

Neregistrovaní: zúčastnilo se 24 hráčů ( 23 mužů a 1 žena ). Hrálo se
ve čtyřech skupinách. Z každé postoupili první čtyři do bojů o přední
příčky. Ti, kteří nepostoupili, se střetli o umístění (17.-24. místo). Poté,
se sehráli čtyřhry, které byly tradičně  mixem z hráčů turnaje, re-
gistrovaných pořadatelů a diváků.

Dvouhry Čtyřhry
1. Škeřík Ivan (Němčice) 1. Pavliš Vladimír, Škeřík Jiří
2. Lopaur Zdeněk (Benátky) 2. Škeřík Ivan ml., Škeřík Ivan st.
3. Hajzler Daniel (Litomyšl) 3. Šosová Jiřina a Rössler Milan
4. Fišer Miloš (Třebovice) 4. Crha Jan, Mikl Tomáš

5. Kubíček Kamil (Choceň) 5. Kopecký Milan, Šos Miloslav
6. Šos Miloslav (Milovice) 6. Jasanská Petra, Stránský Jan
7. Kubíček Vojtěch (D. Dobrouč)
8. Kučera Tomáš (Litomyšl)

Registrovaní:  zúčastnilo se 9 hráčů (domácí oddíl reprezentovali 4
hráči). Hrálo se v jedné skupině systémem „každý s každým“. Po
dvouhrách se i zde sehráli čtyřhry, do kterých se zapojilo 8 hráčů.

 Dvouhry Čtyřhry
1. Balský Karel (Litomyšl) 1. Osecký Lukáš, Škeřík Jiří
2. Osecký Lukáš (Vidlatá Seč) 2. Jasanská Petra, Rössler Milan
3. Beneš Václav st. (Bohuňovice) 3. Balský Karel, Škeřík Ivan
4. Jasanská Petra (Zhoř) 4. Beneš V. st., Beneš V. ml. 
5. Rössler Milan (Vlčkov)
6. Beneš Václav ml. (Bohuňovice)
7. Škeřík Jiří (Němčice)
8. Crha Jan (Němčice)

\
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Vážení rodiče,
Dovolte nám, krátké poohlédnutí za
zimní přípravou našich sportovců.
Jak již bylo představeno, naše
tréninkové zázemí, tělocvična ZŠ,
doznala velkých změn. Musíme
poděkovat paní ředitelce ZŠ i OÚ
Němčice za investici do nové pod-
lahy. Je to velký rozdíl jak ve využití
samotných prostor, tak po stránce
bezpečnosti, děkujeme.
Na přelomu roku jsme dělali sčítání našich aktivních dětí a jsme
již na čísle 50. Nezaměřujeme se na kvantitu, o to více nás těší,
že je o pohyb dětí takový zájem. To rozhodně potvrdí i Jirka
Kohák, který vede kroužek karate a má dětí čím dál více. Děku-
jeme všem rodičům za získanou důvěru. 
Naše Cvičení s dětmi má své 4. výročí nyní na jaře 17.3.2014.
Nadále pokračujeme v kategoriích Školka, Přehazovaná a nově
přihlášená Fotbalová přípravka, všeobecně pro věkové kate-
gorie 4 – 11 let. Všechny děti, které mají zájem si s námi
zacvičit, jsou vítány do naší party i s rodiči. 
Rádi bychom vás pozvali na tradiční dětskou olympiádu. Před
třemi lety to byla letní, poté indiánské léto a před rokem jsme v
červnových dnech vytáhli lyže a boby a užívali jsme si
radovánek zimní olympiády vč. sněhu z alpských ledovců.
Téma letošní akce je stále tajné a bude překvapením do posled-
ního okamžiku. Jedno je jasné, opět bude připraven dvoudenní
program se stanováním v našem sportovním areálu. Termín
akcičky si prosím zapište do svých kalendářů, je to 31. května –
1. června, symbolicky na Den dětí. Přihlášky pro děti budou
včas rozdány v ZŠ i MŠ. Těšíme se na účast dětí a celých rodin.

Sportu zdar
Tým cvičitelů TJ Sokol Němčice

Vážení šachový příznivci,
v novém roce 2014 jsme v pozici vedoucího soutěže doma dne 12. 1.
přivítali v 5. kole Krajské soutěže východ družstvo  Kunvaldu B a
zvítězili výraznějším rozdílem 4,5 : 0,5, kdy vyhráli Pěkník, Pail,
Petrželka a Racek, remizoval Myška. V následujícím 6. kole jsme
vyrazili do Letohradu k zápasu s tamním oddílem TJ Spartak Letohrad
B v té době zaujímajícím  4. příčku v tabulce. Tady se opět ukázalo, že
již není slabých soupeřů a po vyrovnaném souboji jsme tak tak
zachránili remízu 2,5 : 2,5, když vyhrál Pail a Racek, remizoval Jasanský
a prohráli Myška a Petrželka. V tomto zápase se střetli doposud dva
neporažení soupeři v soutěži a po remíze tomu tak zůstalo i nadále.
V následujícím kole jsme doma přivítali soupeře z oddílu TJ Sokol Mis-
trovice B. Zvítězili jsme 4,5 : 0,5 když vyhráli Pěkník, Myška, Petrželka
a Racek, remizoval Pail. V 8. kole jsme zajeli k zápasu s TJ Sokol Horní
Čermná B. Tady jsme také zvítězili výrazným rozdílem 4,5 : 0,5, vyhráli
Pěkník, Pail, Jasanský a Racek, remizoval Myška. I když podle výsledků
těchto dvou zápasů to vypadá na jednoduché výhry, opak je pravdou a
věřte, nikdo neprodá svoji kůži lacino.
V následujícím 9. kole jsme doma přivítali družstvo TJ Lanškroun C.
Díky skutečnosti, že soupeř přijel ve velmi oslabené sestavě jsme celkem
rychle a s přehledem zvítězili 4,5 : 0,5, zvítězili Pěkník, Myška,
Petrželka a Racek, remizoval Jasanský. I přes celkem jasné výhry
vedeme stále tabulku Krajské soutěže východ, ale jen o 1 bod před
nejbližším pronásledovatelem (viz. tabulka)
Do konce celé soutěže ještě zbývají dvě kola, tak doufám, že již vedoucí
pozici uhájíme.

Hodnocení jednotlivců
P Š Jméno ELO Dru�stvo Body % Prùm Rp  
1. 3 Cimprich Miroslav 1630 H. Čermná A 8,0 /9 88,9 1443 1794
2. 4 Kalousek Miroslav 1561 H. Čermná A 7,5 /9 83,3 1480 1753
3. 2 Glöckner Jaromír 1830 Mistrovice A 7,0 /9 77,8 1644 1864
4. 6 Racek Josef 1587 Nìmèice 7,0 /9 77,8 1284 1504
9. 1 Pìkník Milan 1866 Nìmèice 6,0 /7 85,7 1594 1903
11. 4 Myška František 1642 Nìmèice 6,0 /9 66,7 1464 1589
14. 2 Pail Milan 1886 Nìmèice 5,0 /6 83,3 1580 1853
15. 5 Petr�elka Karel 1877 Nìmèice 5,0 /6 83,3 1404 1677
39. 3 Jasanský Karel 1735 Nìmèice 3,0 /7 42,9 1581 1531

Tabulka po 9. kole
P Dru�stvo Z  V  R P B Skóre    Výher
1. TJ Sokol Nìmèice 9 8 1 0 25 33: 12 27
2. TJ Sokol H. Čermná A 9 8 0 1 24 29,5: 15,5 22
3. SPV Červená Voda 9 6 1 2 19 25,5: 19,5 21
4. TJ Spartak Letohrad B 9 5 3 1 18 29: 16 24
5. TJ Sokol Mistrovice A 9 5 1 3 16 27: 18 19
6. TJ Lanškroun C 9 4 2 3 14 21: 24 17
7. SK + Sokol Žamberk C 9 3 1 5 10 19,5: 25,5 17
8. ŠK Ústí nad Orlicí E 9 3 0 6 9 22: 23 18
9. TJ Sokol Mistrovice B 9 2 2 5 8 16: 29 10
10. ŠO K a. s. Kunvald C 9 1 2 6 5 16: 29 8
11. ŠO K a. s. Kunvald B 9 1 1 7 4 15,5: 29,5 11
12. TJ Sokol H. Čermná B 9 0 2 7 2 16: 29 8

Š a c h y/ /

Tento ročník jsme turnaje rozdělili do dvou hracích dnů. Tím jme
opustili dřívější model, kdy dopoledne hráli registrovaní a odpoledne
neregistrovaní. Důvodem bylo vyhovět registrovaným hráčům, neboť
dopoledne určitě není zcela ideální a navíc mezisváteční víkend bylo
dost turnajů po okolí. Byl vybrán termín 11. ledna, kdy se nehrála
soutěž na svitavsku ani na ústeckoorlicku. Bylo pozváno spousta od-
dílů z okolí a  podle  zpětných  reakcí  to  vypadalo  na  vůbec nejlépe
obsazený ročník. Bohužel, opak byl pravdou. A tak nad turnajem pro
registrované visí do budoucna velký otazník. 

Závěrem chci poděkovat všem hráčům za účast a sponzorům za
spolupráci. 
Těšíme se na další setkání při příštím vánočním turnaji (pro nere-
gistrované určitě bude). Předpokládaný termín je v sobotu 27.12.2014.
Pokud má někdo zájem přijít si pinknout i v průběhu roku, tak máme
trénink každý pátek od 18.00 na sále KD.

- Za pořadatele Ivan Škeřík

Sezóna nám začala.
Po podzimní dvoukolové části

jsme obsadili 1. místo ve IV tř.
OP. Vedeme o jediný bod a naše
ambice jsou postoupit. Jiný
scénář jsme něměli ani před
začátkem soutěže. Němčice si

zaslouží lepší soutěž a tomu jsme
podřídili jak práci v oddíle, tak

výběr žáků. Částečně se nám to daří a
jestli cíle splníme, uvidíme 20. června. Já můžu za všechny
slíbit, že pro to uděláme maximum. Zatím jsme v přípravě
odehráli jen jedno utkání se Sokolem Rybník na umělém
povrchu v Litomyšli a prohráli jsme 2:4. Tréninky jsou,
bohužel, značně omezeny zaměstnáním hráčů, takže v tomto
směru nemůžeme být spokojeni. Nyní náms čeká přípravné
utkání v Lukové a pak již Mistrovské zápasy.

- Josef Pokorný ml.


