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S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
tak to vypadá, že budeme mít zimu či nezimu za sebou, stejně
tak jako máme za sebou i rok 2014. Co se loňského roku týče,
uběhl nám ve znamení nahánění dotačních peněz a přípravy
dalších projektů. I finančně to nebylo zrovna špatné. Jen pár
čísel.
Rozpočet 2014:
schválené příjmy 12.404.560,- Kč, skutečné příjmy 18.444.322,
schválené výdaje 12.317.000,- , skutečné výdaje 17.314.706,- Kč,
zůstatek na běžném účtu 1.129.616,- Kč. O poměrně vysoký
nárůst v příjmech a výdajích se postaraly právě zmiňované
dotace, díky kterým se nám podařilo významně doplnit,
obměnit naši komunální techniku.
Rozpočet 2015
je navržen jako vyrovnaný, schválené příjmy 12.900.000,- Kč a
schválené výdaje 12.900.000,- Kč. V letošním rozpočtu je pamatováno na opravy místních komunikací, přípravu oprav
opěrných zdí, dofinancování zastřešení a zateplení mateřské
školy, opravu budovy a techniky Sboru dobrovolných hasičů v
Němčicích a na další potřebné záležitosti.
Činnost 2014
Jak jsem již zmínil, jednalo se hlavně o přípravu projektů a
žádostí o dotace na ně. Byli jsme poměrně úspěšní, zisk cca.
5.500.000 Kč na dotacích to potvrzuje. Kromě dotačních projektů byly realizovány parkové úpravy v centru obce, adaptace
hasičské zbrojnice na knihovnu ve Zhoři, opravy místních
komunikací, odděleno topení bytů v budově obecního úřadu
čp. 107, instalovány měřiče rychlosti, dostavba sportoviště.
Nepodařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci roubené
hospody čp. 98 ani na chodník ve Zhoři. „Zamrzla“ nám příprava projektové dokumentace pro přístupovou komunikaci k
bioplynové stanici Zemědělského družstva Sloupnice a
dokončení zasíťování stavebních pozemků.
Činnost 2015
Ono nelze oddělit činnosti v jednotlivých letech, neboť se
mnohdy jedná o velké projekty, které se prolínají nebo
připravují i více let. Tak i v letošním roce pokračujeme v tom,
co jsme začali již dříve nebo jsme minule neuspěli.
V současné době finišuji přípravu projektové dokumentace pro
územní a stavební povolení na akci Rekonstrukce, přístavba a
změna užívání čp. 26 ve Zhoři, jednodušeji tomu říkám komunitní bydlení pro seniory. Na začátku prvotní záměr obvykle
vypadá jednoduše ale čím více a podrobněji se problematikou
zabýváte, pronikáte do hloubky tak přibývá otazníků. Stejně
tomu je i při přípravě projektu komunitního bydlení pro seniory. Řešili jsme kromě jiného i vsak odpadních vod pro který
musel být zpracován geologický posudek, potom přeložku
kabelu ČEZ Distribuce oceněnou na cca 200.000 Kč, Pak zase
nevycházela tabulková hlučnost provozu na silnici II/358 v
denní a noční dobu, nepřekročení povolených limitů jsme
musely na základě požadavků Krajské hygienické stanice

prokázat měřením skutečného stavu což nejenže stálo nějaký
čas navíc, ale také další peníze. I pro realizaci tohoto projektu
budeme žádat o dotaci, neboť při předpokládaných rozpočtových nákladech cca. 12.000.000 Kč bychom to bez ní nezvládli.
Žádost o dotaci na chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři byla
podána v lednu 2015. V lednu jsme na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy podali i projektové záměry na výstavbu
výukového sálu (tělocvičny) na objektu kotelny v Němčicích a
výstavbu sportoviště ve Zhoři. Teď nám nezbývá než jen čekat
na odpověď, přijde-li nějaká. V různém stupni rozpracovanosti a přípravy jsou i další projekty a to: protipovodňová
opatření na Člupku a na Pudilce, rekonstrukce budovy obecního úřadu a kulturního domu, chodníky v Němčicích a na
Člupku. Ne vždy realizace projektu závisí jen na nás, obvykle
čekáme jak dopadnou podané žádosti o dotace (chodník Zhoř,
roubená hospoda čp. 98, zastřešení a zateplení mateřské školy,
sportoviště Zhoř, vyukový sál-tělocvična Němčice) nebo jak se
rozhodne hlavní investor (protipovodňová opatření ČlupekLesy ČR, zajištění svahu u silnice II/358 na Člupku – Pardubický kraj).
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně nákladné akce řešíme
to předfinancováním projektů z úvěrových prostředků od
peněžních ústavů. V současné době je pro tento způsob díky
mizivé inflaci velmi vhodná doba. Lze také stavbu vhodně
načasovat a rozložit její financování třeba do dvou let.
Začíná toho být dost, až si někdy říkám, aby toho nebylo příliš.
Ale nějak si s tím poradíme, co nám také zbývá.
Vrásky nám v současné době dělá rychlostní komunikace R35 a
to nejen uzemní studie města Litomyšl, které má snahu
posunout její trasu opět blíže k naší obci, s čímž zásadně zastupitelstvo obce nesouhlasí ale i zprávy o realizaci nechtěné
mimoúrovňové křižovatky Litomyšl-sever a z ní vedeného přivaděče kolem naší obce do centra České Třebové. V poslední
době byla naznačována možnost že tato stavba nebude realizována a nyní to vypadá že je vše opět naopak.
Letos nás čeká kromě oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Němčicích i další díl Němčické olympiády,
který se uskuteční v Němčicích u Holešova na Moravě dne
27. června. Věřím, že si toto tradiční setkání naši občané nenechají ujít a zúčastní se v hojném počtu.
Myslím, že v roce 2015 nás čeká poměrně slušný počet
sportovních a kulturních akcí, které pro nás připravují místní
spolky i jednotlivci. Pak někdo řekne, že se v obci nic neděje,
myslím, že opak je pravdou. Ale vždy je to o lidech, kdo chce
něco dělat, tak to dělá bez ohledu na osobní prospěch a na vrub
svého času a zase naopak někdo něco provádí bez ohledu na
své okolí a lidi kolem něj. Je to v nás jací chceme být a jací pak
skutečně jsme.
Přeji Vám všem do nadcházejícího jarního období jeho příjemné
a poklidné prožití. Vše se nově zazelená, rozkvetou květiny a
stromy a vše začíná opět znova, jako každý rok. Zkusme znovu
začít, zkusme opět zapřemýšlet o svém dosavadním životě a
počínání a znovu vykročit tou správnou nohou. Kdy jindy než
na jaře?

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
144/2014-program zasedání pro den 10. 12. 2014. (8,0,0)
145/2014-smlouvu o dílo na dotační management a správu Benefillu
po dobu udržitelnosti 5-ti let na akci: „Snížení prašnosti na území
obce Němčice“ v hodnotě 15.000,- Kč. (8,0,0)
146/2014-Dodatek Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o příspěvek
ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro projekt „Chodník kolem
silnice II/358 ve Zhoři“. (8,0,0)
147/2014-poplatek za svoz a shromažďování TKO ve výši 515,Kč/občana od 1. 1. 2015. (8,0,0)
148/2014-odpuštění nájmu za užití sálu sálu KD při Mikulášské
nadílce dne 5. 12. 2014 Lucii Pavlišové. (8,0,0)
149/2014-finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Farní charitě Litomyšl na služby poskytované v obci. (8,0,0)
150/2014-prodloužení nájmu nebytového prostoru v čp. 107 pro účely
náhradního bydlení panu Vladimíru Binderovi, do 30. 6. 2015. (8,0,0)
151/2014-rozšíření lávky na 2,5 m pro přístup k čp. 62 na Člupku za
podmínky, že žadatel se bude podílet na dofinancování této lávky
rámec částky původně plánované v rozpočtu. (8,0,0)
152/2014-příkaz k provedení inventur ke dni 31. 12. 2014. (8,0,0)
153/2014-výši odměn dle nařízení vlády, přílohy č. 1, z. č. 37/2003
Sb., bez příplatku dle počtu obyvatel, ve výši základního tarifu od 1.
1. 2015. (8,0,0)
154/2014-náplně pracovních výborů obce. (8,0,0)
155/2014-doplnění členů výborů-Finanční: František Kladiva,
Vladimíra Vavřínová; Kontrolní: Ing. František Šauer, Ing. Tomáš
Mikl; Sociální: Ing. Olga Miklová, Ladislav Jilg; Majetkový a rozvoje obce: Václav Kodytek, Stanislav Tkadleček. (8,0,0)
156/2014-zrušení kulturní komise, činnost bude rozdělena mezi členy
OZ. (8,0,0)
157/2014-rozpočtové provizorium pro rok 2015 od 1. 1. 2015 do
schválení nového rozpočtu, nejdéle do 28. 2. 2015. (8,0,0)
1/2015-program zasedání pro den 28. 1. 2015. (8,0,0)
2/2015-Rozpočtovou změnu č. 5. (8,0,0)
3/2015-Dodatek č. 2 k Dohodě o odborné pomoci ze dne 19. 12.2011
ve výši 10,- Kč/občana/rok, tedy příspěvek v celkové výši 2.540,-Kč
pro rok 2015. (8,0,0)
4/2015-Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
Fondu pro knihovny v regionu Pardubice na rok 2015, příspěvek ve
výši 5,-Kč/občana/rok, tedy příspěvek v celkové výši 3.550,-Kč.
(8,0,0)
5/2015-zadání vypracování strategického plánu obce Němčice. (8,0,0)
6/2015-výstavbu Malé vodní nádrže Černé moře– u střediska
živočišné výroby v Němčicích, zadavatele ZD Sloupnice, dle předloženého návrhu. (8,0,0)
7/2015-pokácení prvních 3 ks topolů od silnice včetně náhradní
výsadby, žadatel provede kácení na své náklady, žadatel si může odkoupit dřevo v hodnotě 1.000,- Kč/strom. (8,0,0)
8/2015-příspěvek na sociální službu poskytovanou v Domově pro
seniory ve Sloupnici pro rok 2015 ve výši 5.000,-Kč. (8,0,0)
9/2015-příspěvek na poskytované pobytové sociální služby pro
Domov u studánky ve výši 2.500,- Kč pro rok 2015. (7,0,1)
10/2015-pronájem bytu č. 2 v čp. 107 v Němčicích od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015. (8,0,0)
11/2015-umístění sídla Spolku pro zachování místních kulturních
tradic na adrese Němčice čp. 107, 561 18, adrese obce Němčice.
(8,0,0)
12/2015-vyjímku pro p. Lubomíra Macka, která spočívá v povolení
vjezdu jím řízeného nákladního vozidla do omezení, zákazu vjezdu
nákladních vozidel umístěného na místní komunikaci ze Člupku
směrem na Pudilku z důvodu trvalého pobytu žadatele na čp 6 na
Pudilce. (8,0,0)
13/2015-povolení vyjímky, zvýšení nejvyššho počtu žáků ve třídě na
34 žáků pro Základní školu a mateřskou školu Všeználek, Němčice
114. (8,0,0)
14/2015-přijetí úvěru ve výši 3.800.000,- Kč na předfinancování
zateplení a zastřešení objektu čp.124 mateřské školy v Němčicích,
úvěrová smlouva bude předložena ZON ke schválení. (8,0,0)

15/2015-podání žádosti o dotaci na projektový záměr obce Němčice:“
Rozšíření výukové kapacity ZŠ a MŠ Němčice“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (8,0,0)
16/2015-podání žádosti o dotaci na akci:“ Rekonstrukce
víceúčelového hřiště ve Zhoři“ na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. (8,0,0)
17/2015-Zastupitelstvo obce Němčice zásadně nesouhlasí s nově
navrženou trasou R 35 v územní studii Litomyšl x R35 z podnětu
města Litomyšl z důvodů přiblížení celé trasy k zastavěné části obce
Němčice a zásahu do ekologicky velmi významného území U
KONČIN. (8,0,0)
18/2015-program zasedání pro den 18. 2. 2015. (8,0,0)
19/2015-rozpočet obce Němčice na rok 2015 jako vyrovnaný. Příjmy
ve výši 12.900.000,- Kč, Výdaje ve výši 12.900.000,- Kč, ZBÚ roku
2014 1.910.382,- Kč, splátky jistin úvěru 990.635,- Kč.
Dále byly schváleny závazné ukazatele pro
a) obec Němčice-dodržení schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých
paragrafů
b) SDH Němčice (organizační složka obce)-dodržení rozpočtu v rámci
příspěvku obce
c) ZŠ a MŠ Němčice (příspěvková složka obce)-hospodaření v rámci
poskytnutého příspěvku obce
d) příjemci dotací od obce-využití a vyúčtování dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci. (8,0,0)
20/2015-rozpočtový výhled obce na roky 2016-2020. (8,0,0)
21/2015-Dodatek č. 3 k Dohodě o odborné pomoci z 19. 11. 2011,
příspěvek na knihovnu Zhoř na sdružování prostředků ve výši 15,Kč/osoba. Tímto se ruší usnesení č. 3/2015 ze dne 28. 1. 2015. (8,0,0)
22/2015-1. Zastupitelstvo obce Němčice podle § 6 odst. 5 písm. b) a e)
a dle § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a schvaluje Zprávu o
uplatňování územního plánu Němčice za období 2010-2014 (tvoří
přílohu tohoto usnesení), a to včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu Němčice. Zastupitelstvo obce Němčice
podle § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 1
územního plánu Němčice.
2. Zastupitelstvo obce Němčice podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního
zákona určilo starostu pana Ing. Josefa Racka jako osobu, která bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 územního
plánu Němčice
3. Zastupitelstvo obce Němčice podle § 6 odst. 1 písm. c), § 6 odst. 5
písm. f) a § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádá Městský úřad
Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu
územního plánování o pořízení změny č. 1 územního plánu Němčice.
(7,0,1)
23/2015-finanční příspěvek na provoz Záchranné stanice a ekocentra
Pasíčka na rok 2015 ve výši 2.000,- Kč. (8,0,0)
24/2015-smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. na přeložení el. vedení ve
vlastnictví ČEZ Distribuce jako vynucenou investici při realizaci projektu „Dům komunitního bydlení pro seniory ve Zhoři“ v případě, že
nepůjde zařadit tuto přeložku do vlastního projektu uvedené stavební
akce nebo v případě, že nedojde k dohodě s ČEZ Distribuce kde
přeložka bude realizována až v případě přiznání dotace. (8,0,0)
25/2015-pokácení 8 ks smrků na p.p. 388 u čp. 88 na Podrybníku v
Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové. Náhradní výsadba není
uložena. (7,0,1)
26/2015-provedení majetkoprávních vypořádání vyplývajících ze
změn vyvolaných digitalizací katastrů Němčic a Zhoře u České Třebové. (8,0,0)
27/2015-finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro SONS Česká Třebová na činnost v roce 2015. (8,0,0)
28/2015-Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 45/2003/O o nakládání s
komunálním odpadem včetně separace a nakládání s nebezpečným
odpadem na rok 2015 kde je stanoven poplatek pro Liko Svitavy a.s.
v celkové výši 575.280,- Kč. (8,0,0)
29/2015-umístění sídla TJ Sokol Němčice na adrese Obecního úřadu
Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice. (8,0,0)
hlasování - (pro-proti-zdržel se)
- OZ

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Letos jsme se poprvé sešli 31. ledna
2015 na Valné hromadě našeho spolku.
Velmi nás potěšilo, že se nás sešlo 40,
což je úctyhodné. Na programu bylo
hodnocení práce spolku v uplynulém
roce, zpráva o hospodaření spolku, čtení
z kroniky a také plán na další rok. Je
překvapivé, jak bohatá je naše činnost v
době, kdy lidé mnoho času tráví před
televizní obrazovkou nebo u počítače.
Kdo si ale zkusil zapojit se do přípravy
divadla nebo si zahrál v divadle, dá mi
za pravdu, že ten čas, který spolu jsme při zkouškách nebo při
reprízách představení je naplněný aktivitou, tvořivostí a hlavně přináší
situační humor, který je kořením života. Proto nás tolik potěšil úspěch
divadla Lidé v balónech a na Valné hromadě jsme ještě jednou
poděkovali všem za vydařené divadlo a hlavně autorovi za odvahu a
smysluplnou hru, ve které se všichni tak dobře cítili. Věříme, že i
Na
jarní reprízy divadla budou rozdávat radost divákům v Lukové, v konec snad dojde i na derniéru, která bude v našem KD, zatím ještě
Kozlově, v Přívratu, v České Třebové a v Dolním Újezdě.
nevíme kdy, ale to se naši diváci včas dozvědí.
Letos máme za sebou již dvě vydařené akce a to Divadelní ples a Dětský karneval. Ples, který se konal 13. února, byl ve znamení dobré
zábavy, bohaté tomboly, dobrého jídla a pití a také „mravenčího
hororu“ jak pojmenoval někdo z hostů vystoupení ochotníků pro
pobavení přítomných.
Dětský karneval pořádáme spolu se Základní a mateřskou školou. Je to
již tradiční spolupráce mezi naším spolkem školou v Obci. Výtěžek z
této akce vždy věnujeme dětem ze Základní a mateřské školy. Budeme
rádi v této tradici pokračovat i v dalších letech. Dík patří členům našeho spolku, kteří ochotně pomáhají při zajištění občerstvení pro děti.
Na rok 2015 máme naplánovanou celou řadu akcí, ale zatím uvedu jen
tu, která nás čeká v měsíci dubnu. Srdečně zveme všechny příznivce
dobré hudby na vystoupení souboru z Opavy, které bude v našem
Kulturním domě v neděli 12. dubna v 18 hodin. Bližší informace
najdete na plakátech.
Děkujeme všem našim přátelům a příznivcům za podporu, těšíme se
na setkání s Vámi, nejen při akcích, které pořádáme a přejeme Vám
krásné jarní dny.
- V. D.

Tříkrálová sbírka 2015
Stalo se již pěknou tradicí, že ve
všech částech naší obce po Novém
roce chodí skupinky dětí popřát
lidem hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání. Zárověň také vybírají
do pokladniček peněžní dary od
lidí, kteří mají dobrou vůli i v tom
dnešním světě plném špatných
zpráv, obdarovat lidi potřebné.
Žijeme ve světě, který nám každý
den přináší nové zprávy o tom, co
se kde přihodilo a jsou to většinou
zprávy negativní. Znovu a znovu
nás přesvědčují, jak vládně zlo
kolem nás. Ve světě tomu ale asi
jinak nebude a ani nikdy nebylo. Je jen na nás, jak se snažíme
kolem sebe dívat a vidět i to
dobré kolem nás. Je naštěstí
hodně lidí dobré vůle, kteří ale
nejsou každý den v hlavních
zprávách stanic, jež si v katastrofách přímo libují. Nemůžeme
se schovat před realitou všedních dnů, ale můžeme se učit
vidět a hlavně usilovat o to
dobré. Lidé, kteří každoročně

vyhlížejí skupinky koledníků mě
vždy znovu přesvědčí, že dobré
skutky mají smysl. Stalo se mi,
že děti ve skupince koledníků
samy připomínají, kam musíme
dojít, i když už máme nohy
uchozené, protože přece loni už
na nás čekali. Možná, že jste si
toho všimli také, že každý rok je
na kalendáříku jiný obrázek, tak
pro zajímavost otiskujeme
obrázky u kalendářů za posledních 6 let.
Děkuji tedy všem, kteří měli 10.
ledna otevřená svá srdce a také
peněženky, protože částky,
které jsme vybrali, byly
úctyhodné. Poděkování patří
i koledníkům, bez kterých
by se nám nepodařilo šířit
poselství dobra a podpořit
pomoc potřebným.
- V.D.
Zhoř
Člupek
Němčice I
Němčice II
Celkem

5.681,- Kč
5.809,- Kč
3.243,- Kč
4.645,- Kč
19.378,- Kč

Spoleèenská kronika

Bìhem zimy

se v naší obci narodili
Simona Švecová
David Slezák

Němčice
Němčice

oslavili svá významná ivotní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Vytlačil Jaroslav
85 let Němčice
Dubišarová Marie
80 let Němčice
Janouchová Jiřina
80 let Zhoř
Vlková Zdeňka
80 let Němčice
Kadrmasová Jana
70 let Němčice
Landa Josef
70 let Zhoř
Rössler Jaroslav
70 let Člupek
Kumpoštová Marie
65 let Němčice
Vostárek Jaroslav
65 let Zhoř
Hácová Hana
60 let Zhoř
Leníčková Irena
60 let Zhoř
Matoušek Miroslav
60 let Němčice

jsme se rozlouèili
Marie Povolná
Hana Neužilová

hhgg

Němčice
Němčice

Kalendáø
Kulturní
12.4.
9.5.
6.6.
27.6.
4.7.
1.8.

Šlégl
KD
KD
KD
KD
KD

U

Hasiči
Sokol
Hasiči
Hasiči

areál

30.-31.5. Sokol
13.6.
Hasiči
4.7.
Sokol

Èlupek

Pálení čarodějnic
Volejbalový turnaj
130. let založení Sboru dobrovolných hasičů
Pouťové odpoledne

Sportovní

areál

Dětská olympiáda
130. let založení Sboru dobrovolných hasičů
Němčice - Dolní Třešňovec

Hasièská
21.3.
13.6.

Meda

Stavění máje
Kácení máje
Konec prázdnin

Pøírodní
30.4.
6.6.
13.6.
25.7.

dùm

Operetní melodie v sálu kulturního domu
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno (Němčická olympiáda)
II. výročí otevření
Pivní pětiboj

Hospoda
30.4.
30.5.
22.8.

akcí

zbrojnice

SZMKT Němčická Šťopka
Hasiči 130. let založení Sboru dobrovolných hasičů

k zamyšlení...
ø

Při zhlédnutí vyúčtování od Eko-Komu
mě zarazila nižší platba za tříděný odpad než
v minulém roce, není to škoda, když nám
někdo platí za odpad a my se bráníme???
Většina s nás je naučena třídit, tak i Vy ostatní se přidejte a budeme bohatší nejen v obci,
ale i ve vlastních peněženkách (platba sníží
poplatek za svoz TKO).

ø

Upozorňují mě spoluobčané na volně
pobíhající psy, sama jsem si ověřila, že je
tomu tak, stále platí Obecně závazná vyhláška, která toto řeší, tak ji prosím dodržujme.

ø Stále přibývá vandalismu ve

sportovním
areálu, způsobeného naší mládeží, zkusme
zjistit, kde jsou naše děti a co dělají.

VI. roèník

Nìmèické olympiády
se uskuteční 27. června
v Němčicích u Holešova
Přijďte si zasportovat, nebo se prostějem pobavit a podpořit naše reprezentanty.
Předvojáři vítáni
.

- Milena Jilgová, místostarostka obce

Zápis do Mateřské školy na školní r ok 2015 – 2016
s e bude konat v Mateřské škole v Němčicích 28. - 29.4. 2015 od 9:30 do 11:30
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
2. děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Němčice
3. děti, které dovrší k 1.9. věk 4 let
4. děti, které dovrší k 1.9. věk 3 let
5. v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte a k umístění staršího sourozence v zařízení.
6. pokud bude dostatek míst, mohou být přijaty i děti z jiných obcí.
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.

IX
Je tu jaro
Přišlo jaro, zima končí,
lyže a snowboardy ve skříni skončí.
Sníh už z trávy slezl,
šnek z úkrytu vylezl.
Bledulky jsou bílé jako sníh,
ve škole je slyšet smích.
Žlutý petrklíč v trávě kvete,
našla jsem peříčko od kuřete.
Červený tulipán pyšní se krásou,
děti nad barvami jara žasnou.
Zelená tráva jenom se leskne,
barevná kraslice v rukou se nese.
- Michaela Karlíková, 5. ročník

Jaro
Jaro
Jaro je zajímavé roční období. Z
teplých krajin přilétají vlaštovky a
jiní ptáci. Některá zvířata se
probouzejí ze zimního spánku, mají
mladé, začínají růst bledule,
sněženky a petrklíče. Roztává sníh a
končí lyžařská sezóna. Na jaře
začíná být také čím dál větší teplo.
Rostou mladé stromky, sázíme
zeleninu a květiny. Skoro všechno
kvete bíle, růžově, žlutě a dalšími
barvami.

2

Jarní pohádka
Byl jednou jeden zlý čaroděj jménem Vraní oko a ten ve
svém sídle věznil princeznu Bledulku. Bledulka se pokoušela zachránit spoustu chrabrých a statečných princů a
rytířů, ale žádnému z nich se nepodařilo dostat se přes
mšice, které to sídlo bránily. Až jednoho dne se ve vesnici
Čtyřlístek rozhodl kovář Petrklíč, že Bledulku zachrání.
Ukoval si brnění, meč a štít a vydal se vysvobodit Bledulku
ze spárů zlého Vraního oka. Když přišel ke hradbám sídla,
vrhly se na něj ze všech stran mšice. Petrklíč bojoval, a
když mšice přemohl, stála před ním další překážka – hradby. Petrklíč dostal nápad a hradby přelezl pomocí lián. Jak
se dostal do sídla, vyběhl nahoru, zajal Vraní oko, vysvobodil Bledulku a vzal si ji za ženu.
- Jakub Sršeň, 5. ročník

- Lukáš Pavliš, 5. ročník

Princ Tulipán a chudá Růže

JARO
Na jaru se mi líbí to, že všude kvetou
květiny, je zelená tráva, rodí se nová
zvířata a svítí slunce.
Líbí se mi, že můžu chodit ven a je
tam teplo.
Jaro mám ráda, protože můžu jezdit
na kole a na kolečkových bruslích.
Jaro je super, protože se nebude brzy
stmívat.

JARNÍ KOUZLA
zelená tráva

krásné fialky
zvířecí mláďátka
červené tulipány
kvetoucí stromy
žluté pampelišky
veselé Velikonoce
teplejší déšť
bílé sněženky a bledule
zelené břízy
chladná voda v potoce
modré nebe
rašící obilí
svítící slunce
radost ze života

Byl jednou princ Tulipán a jednoho dne
se jel podívat na své poddané. Tam
uviděl krásnou bílou Růži a řekl svému
kočímu, ať zastaví kočár. Jak prince bílá
Růže spatřila, utekla pryč. Princ se tedy
vrátil do zámku a svému otci řekl, že
viděl krásnou Růži, že je chudá, ale že
mu to je jedno a chce si ji vzít za ženu.
Otec byl rozhodně proti a rychle řekl
princi Tulipánovi, že má pro něj jinou
princeznu, která je ze sousedního
království a je bohatá. Jmenuje se Fiala.
Princ Tulipán si ale tuto princeznu
nechtěl vzít, protože věděl, že je pyšná a
zlá. Při jedné cestě zase potkal krásnou
bílou Růži. Tentokrát už neutekla, tajně
se spolu začali scházet. Otec prince
Tulipána o tom neměl ani
zdání. Jednou se Tulipán zeptal Růže,
jestli si ho vezme. A Růže na to, že ano,
ale měla strach, jestli to nebude otci
Tulipána vadit. Když spolu šli za
Tulipánovým otcem, měli oba strach. Jak
otec zjistil, že se chtějí vzít, raději je
držel od sebe. Nakonec se princ Tulipán
na svého otce rozzuřil a bojoval s ním.
Vsadili se, že když princ vyhraje, bude si
moci vzít bílou Růži za ženu. Princ
opravdu vyhrál, oženil se s bílou Růží a
měli spolu šest dětí.
- Vojtěch Vytlačil, 5. ročník

Jaro

Jaro

Slunce svítí,
roste kvítí.
Ptáci se vracejí,
motýlci létají.
Pomlázky pleteme,
vajíčka barvíme.
Rodí se mláďátka,
jehňátka, hříbátka.
Někdy prší, někdy fouká,
na jaře už kvete louka.
Už přichází koledníci,
mami, dáme jim kraslici.
Tohle to je jaro,
a není toho málo.

Tak už je tu zase jaro,
moje sestra volá: Jaro je
tu, Sáro!
Na zahrádce rostou
bledulky
a taky jiné květinky.
Fotbalisté už chodí ven,
vlaštovky přilétají zpátky
sem.
Červený tulipán se ukazuje,
maminka na jaře ráda
nakupuje.
- děti

- Martina Harantová, 4. ročník

Přichází jaro

Jednoho dne začaly kvést nádherné květiny. Bledule, sněženky, petrklíče a narcisy. A na blízké farmě
Jaro, léto, podzim a zima,
se narodila krásná mláďátka. Na farmě bydleli dědeček a babička, kteří měli vnučku jménem Alyssy.
všechna roční období jsou prima.
Alyssy si moc přála nějaké zvířátko k narozeninám. Když měla narozeniny, dostala koťátko.
Nejradši mám ale jaro,
Koťátko bylo zrzaté a Alyssy byla moc šťastná. Pojmenovala ho Zrzek. Alyssy se o Zrzka starala, co
pojď pozorovat motýly, Báro.
nejvíc mohla. Jednoho dne šla se Zrzkem ven a Zrzek se ztratil. Alyssy začala brečet. Druhý den se
Všude vyrostla tráva,
Zrzek vrátil, protože věděl, kudy má jít domů.
aspoň se má čím živit naše kráva.
Když se vrátil, Alyssy byla moc šťastná, že se vrátil a dávala větší pozor, aby se nikdy neztratil.
- Štěpánka Cimflová, 4. ročník
Hmyz létá všude,
kdy už jaro bude?
Jednoho jarního dne se probudil kocour.
Vždyť už jaro je,
Jmenoval se Bubák. Vyskočil na parapet a
kola každý po zimě umyje.
čekal, až mu někdo půjde dát granule.
Ven je pěkně vytáhneme,
Čekal a čekal a dočkal se. Přiběhl jeho
kytici si natrháme
mladší brácha Marek a jeho sestry Anička
a mamince doma ji do vázy dáme.
a Kopretina. Když se všichni najedli,
Na jaře je teplo,
vyhřívali se na sluníčku. Najednou přiběhvšude kvítí vykvetlo.
la jejich máma s kotětem, ale živým - v
Je to krásné období,
hubě. Položila ho, a povídá - máte nového
mně se strašně líbí…
sourozence, jmenuje se David. David!
Stromy zas mají listy,
Povídá Bubák, ano David. Proč, proč,
hrajeme si pod nimi na pískovišti.
bědoval Bubák. Nebul - pobídla ho máma.
Po jaru je léto,
Každý rok aspoň jedno kotě, a vy ho
ale tam je všem moc teplo.
Probudím se, obléknu se a půjdu ven. Procházím
budete hlídat a zahřívat - dořekla a odešla.
Vraťme se k jaru,
se po vesnici a vidím bledule, sněženky a zvířátKdyž se probudil a podíval se do
támhle má liška noru.
ka k tomu. Půjdu ke kamarádovi a projít se po
kalendáře, zjistil, že je jarní den, ale i že
Zapomněla jsem vám říct,
okolí. Zazvonil jsem na zvonek, otevřel mi a šli
má narozeniny. Byl šťastný. Navečer si
že na jaře je zvířátek víc.
jsme. Přišli jsme se do lesa a uviděli lišky, srnky,
lehl mezi sněženky a radoval se z jarního
Všechna jsou už březí,
ježky, ptáčky, kteří se radovali z jara. Přiletěli
dne.
hele - na louce hříbě běží.
ptáci z teplých krajin. Byla tam mláďata, která si
- Alžběta Racková, 4.roč.
Budou samá mláďata,
hrála na babu. Šli jsme domů, zpívali si a zvířátštěňata i koťata.
ka šla za námi a poslouchala naši písničku.
Kdo jsem?
- Pavel Jůza, 4. ročník
Na jaře jsou barvy veselé,
všem na jaře je vesele.
Jaro – to roční období
Vám to samo vypoví.
Je to krásné, nedá se to popsat,
radostí musíme všichni hopsat.
Chodit ven je zdravé i naučné,
jaro i příroda jsou krásně poučné.
Na jaře neseďte jenom doma,
když vyjdete za práh, neupadne vám noha…
Na všechny otázky vám odpoví
jaro – nejlepší roční období.
- Klára Harantová, 5. ročník

Byl jednou jeden sedlák a ten měl statek.
Na jaře se mu vylíhla kuřátka, také se mu narodila štěňátka,
koťátka i selátka.
Měla k němu přijet vnoučata, aby se podívala na koťátka.
Ale koťátka se mu ztratila.
Sedlák je šel hledat. Nakonec je našel v jeho posteli.
Potom tam přijela vnoučata a společně si hráli s koťátky
- Michaela Kopecká, 4. ročník

Jaro zase začíná
slunce už zas svítí,
kytka už se rozpíná
a slunko dál svítí.
Rozvinul se druhý květ
dále také třetí...
Jaké jsou to kytičky,
uhádněte dětičky?
- Tomáš Sršeň
a Maxim Nováček, 3. ročník

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
No, on není ve škole – má střední skřipku.
Doplň názvy dní v týdnu : p…., ú…,s……. č…….,p……,s…..,n……...
pondělí, úterý, srpen, čtvrtek, pátek, sobota, neděle

Možná to ještě nevíte a tak se s Vámi chceme
podělit o radostnou zprávu, která bude zajímat
každého čtenáře našeho časopisu. Na jaře a v
létě letošního roku se dočkáme dlouho očekávané střechy na naší školce. Víte, že máme
řadu let starosti a problémy s prosakující
vodou, která se objevuje na různých místech
stropu, tak, jak se to děje v případě rovných
střech. V létě loňského roku to bylo zatopení
části herny a měli jsme s tím nemalé starosti.
Tak tedy střecha to bude sedlová s tím, že bude přesahovat i v částech u vchodu do MŠ a do Školní jídelny. Moc se těšíme, až
práce začnou a ještě víc se těšíme ,až budou hotové.Ale vždyť už si tuto opravu přejeme několik let,tak to nějak vydržíme a hlavně budeme pozorovat ,jak jde práce řemeslníkům od ruky. Budeme si s dětmi v
měsíci březnu povídat o tom, co nás čeká a také budeme společně přemýšlet, jak si školku vkusně vyzdobit, aby bylo na první pohled vidět, že se jedná o dům, který patří dětem.

Střecha a nová fasáda na naší
mateřské škole

Vážení spoluobčané,
předkládáme vám k nahlédnutí petici proti svévolnému posunutí rychlostní komunikace R35 na horní a dolní Koloušce a nad
Podrybníkem blíže k naší obci. Rada města Litomyšl zadala studii na změnu územního plánu města, aniž by tento svůj záměr se
zastupitelstvem Němčic konzultovala, přestože naše výhrady k vedení R35 zastupitelé Litomyšle znali. Výhrady byly odbyty
tím, že konzultace není třeba, protože se vedení R35 našeho katastru netýká.
Pokud se vám, stejně jako nám, toto arogantní jednání nelíbí, přispějte do 29. března svým hlasem na petiční archy, které
naleznete v kanceláři obecního úřadu, v prodejně Konzumu a v restauracích v Němčicích a na Člupku.
- petiční výbor

Zprávy

ze

základní

školy

V ZIMNÍM OBDOBÍ SE USKUTEČNILY TYTO AKCE

® Prezentace dárků, knih z Vánoc 2014 - děti si přinesly různé

dárky, které dostaly pod stromeček. Každý svůj dárek představil, řekl
o něm několik vět, zhodnotil ho a řekl, proč by tento dárek doporučil
ostatním dětem....žáci tak trénují samostatnou prezentaci.

® Den otevřených

dveří se uskutečnil ještě před zápisem do
1.ročníku – přišli se podívat hlavně rodiče s dětmi, které k nám budou
chodit od září, prohlédli si třídy, školní družinu, tělocvičnu a další
prostory, seznámili se se školním vzdělávacím programem a organizačním chodem školy.
Zápis do 1. ročníku proběhl na naší škole v lednu. Děti plnily
různé úkoly, malovaly obrázek, říkaly básničky nebo zpívaly písničky,
zkoušely poznávat barvy, některá písmenka, číslice a základní geometrické tvary, hledaly shodné obrázky a vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli. Za splnění úkolů dostaly dárky.K zápisu se dostavilo 17
dětí.
Lyžařský výcvik - někteří žáci z naší školy se zúčastnili
lyžařského kurzu na Pekláku v České Třebové. V této lyžařské škole
provádějí výuku kvalifikovaní instruktoři lyžování a zábavnou formou
učí děti lyžovat a rozvíjet jejich lyžařské dovednosti.

®
®

® Týdenní pedagogickou praxi vykonala na naší škole studentka
Pedagogické fakulty v Hradci Králové - učení dětí si i sama vyzkoušela.
Návštěva místní knihovny - děti ze 3. a 4. ročníku navštívily místní knihovnu, aby si ji prohlédly a seznámily se s knihami, které si
mohou půjčit.
Angličtina hrou - učivo anglického jazyka si děti v naší škole
často procvičují hravou formou - např. témata : Parts of clothing - "
Pyjamas party", Me and my friends, Food and drinks, Birthday atd.
Výprava ke krmelci již každoročně patří k našim zimním akti-

vitám…zvířatům zaneseme do krmelce v lese na přilepšenou kaštany
a další dobroty, aby se jim lépe přežila zima.
Tradiční maškarní karneval si letos děti z naší školy užily na
téma - cirkus. Většina z nich přišla v masce, která cirkus něčím evokovala - mohli jsme vidět baletky, krotitele, lva, klauny, tygra, atd.
Těšíme se na příští rok, kdy si karneval znovu užijeme...

®

PODĚKOVÁNÍ
V lednu proběhly na naší škole volby do školské rady. Na základě
nejvyššího počtu hlasů byla za zástupce rodičů zvolena p. Olga
Miklová, obec bude zastupovat pan Josef Karlík, pedagogy paní Alena
Kohútová.
Chtěli bychom poděkovat paní Mgr.Daně Urbánkové a paní Mgr.Ludmile Sršňové za jejich dosavadní práci ve školské radě a podporu činnosti školy v uplynulých letech. MOC DĚKUJEME!!!

V loňském roce naše škola předkládala žádost v programu
Erasmus+, který umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům
škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí. Náš
projekt dostal podporu, proto jsem se ve dnech 14.2.- 8.3.2015 mohla
účastnit kurzu Bi-Component In-Service Training - stáže pro učitele
v britských školách.
Program byl určen pro učitele a další pedagogické pracovníky
mateřských, základních, středních a speciálních škol, předpokládal
znalost angličtiny nejméně na úrovni B1. Zahrnoval týden jazykové
přípravy a krátkodobou vzdělávací stáž (2 týdny) v britské škole.
Jazykovou přípravu jsem absolvovala v Richard Language College
ve městě Bournemouth, dvoutýdenní stáž v Pokesdown Community
Primary school.
Zkušenost to byla velice zajímavá, seznámila jsem se s inspirativním
prostředím školy, se systémem výuky, metodami, učební látkou, pracovními texty, vstřícnými učiteli i neposednými dětmi.
- Lydie Věnečková

®

Beseda ve škole

®

Kdo by se chtěl o stáži v Anglii dozvědět více,
může se účastnit besedy

®

KDE? v budově základní školy
KDY? ve středu dne 8.4.2015 v 16 hodin.

VSTUP na výstavu bude zdarma
ZÁJEMCI O VYSTAVOVÁNÍ
Hlaste se prosím včas (počet míst/stolů je omezen) na telefon 469
813 999 nebo na e-mail 469813999@seznam.cz
Zboží pro prodej uvnitř si budete moci navézt ve čtvrtek 26.3. od
cca 15:00 hod. nebo po dohodě jindy.
Pro velký zájem jsme rozšířili o možnost vystavovat (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.
(Pro venkovní prodej si věci přivezete až v den konání).

ZPRÁVIÈKY Z DOMU NA NEBESÍCH

ZA MÍSTO, resp. možnost vystavení (prodeje) se nic neplatí.

bude zahájena v sobotu 28. března 2015
abyste se týden před velikonocemi mohli inspirovat výzdobou, či
zakoupit vhodné dekorace a dárečky pro sebe i své blízké.

Již tradičně bude i letos 30. dubna zapálena NA NEBESÍCH hranice s
ČARODĚJNICÍ.
Její napravené družky ve své přirozené čarodějnické podobě jsou
vítány a všichni ostatní také.
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.
- Marie a Milan Dvořákovi

Letošní Velikonoèní výstava NA NEBESÍCH

Stejně jako vloni bude probíhat pouze v sobotu 28. 3. a v neděli
29. 3. od 13:30 hod. do cca 17:00 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.

Práce složek v obci
a spolupráce mezi nimi
Nemohu jinak než reagovat na článek v posledním čísle ,,Zlatého pásku“, kde pisatelé zmiňují v
negativním světle činnost složek v obci, jejich
nekoordinovanost a špatné hospodaření s vysokými dotacemi od obce.
Nejen mě, ale i složky tento názor rozhořčil.
Složky pracují velice dobře, a z mého pohledu
leckde vykazují velice bohatou činnost vzhledem
k počtu členů. Jen namátkou čarodejnice se
samy neudělaly, člupecká pouť zrovna tak, děti
také nechodí cvičit samy, oslavy výročí fotbalu
také musel někdo zorganizovat, divadlo bez lidí
asi také nebude fungovat, Iscarex také vyžaduje
organicaci lidí a mnoho a mnoho dalšího, stačí
se podívat do kalendáře akcí v obci a je zde na
40 akcí, to snad mluví za vše.
Spolupráce mezi složkami je úplně úžasná, pokud
je třeba a je velká akce, táhnou všichni za jeden
provaz a všichni přiloží společně ruku k dílu.
Příkladem je Němčická olympiáda v roce 2013,
velká akce za účasti obcí z celé ČR (cca 400
účastníků) a příkladná spolupráce všech složek v
obci, dále oslavy k výročí fotbalu v obci v roce
2014 (1200 návštěvníků) opět úžasná spolupráce,
další akce, fotbalisté pomáhali SDH při zářijové
soutěži, všechny složky se nemalou měrou
podílely na organizaci běhu kolem Zlatého pásku
Iscarex 2014, následně Sokolové zabezpečili
provoz bufetu na Obecním plese a další a další.
A letos to nebude jiné. A dotace??? U žádné
složky nepřesáhnou 10.000,- Kč na rok. To si
myslím, že není vůbec moc, leckde jen to jen
malý příspěvek na činnost. A že se utrácí naše
peníze, to ano, ale pro nás všechny, protože většina se akcí v obci účastní, pro naše děti které se
od nás učí žít na vesnici a pomáhat si jeden
druhému. Názor pisatelů vychází zřejmě z toho,
že se nikdy žádné akce ve vsi neúčastní, ale zase
na druhou mnoho z nás pravidelně navštěvuje
jejich akce a já osobně moc ráda, vždy se mi tam
moc líbilo. Přijďte mezi nás a uvidíte!!!!
- Milena Jilgová, místostarosta obce

PÁLENÍ ÈARODÌJNICE NA NEBESÍCH

Silvestrovské váení 2014

Zpráva Předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského vážení konaného
31.12.2014 v Kulturním domě v Němčicích:
Celkem se ke zvážení dostavilo 164 občanů, což bylo to o 11 občanů méně než
při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla 12 292,0 kg
(průměrná hmotnost 74,95 kg). Z tohoto počtu bylo 140 místních (Němčice,
Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o celkové hmotnosti 10 346,0 kg (průměrná
hmotnost 73,90 kg). Celková hmotnost pětičlenné vážní komise byla 526,0 kg.
Vítězem vážení i Nejváženějším občanem Němčic se pro rok 2014 stal pan Martin Beran z Němčic s hmotností 126,5 kg.
Na závěr musím konstatovat, že průměrná hmotnost populace ve všech našich
osadách se proti loňsku výrazně snížila, a to ze 77,5 kg na 73,9 kg. Jenom
nevím, jestli je to tím, že jíme zdravěji, nebo tím, že máme, jak se říká, výše do
žlabu. Naopak Vážní komise nám stále ne a ne zhubnout!
- F. Šauer, Předseda Vážní komise

Nìmèická štopka 2015

Zveme všechny zájemce o koštování domácích pálenek
na letošní 7. ročník subjektivního koštu - Němčickou šťopku.

Ochutnávání se bude konat
21. března 2015 od 1400 hodin
v Hasičské zbrojnici.
- F. Šauer, SZMKT

Co

je

nového

ve

školce

Plavecký výcvik
Každý rok se velmi těšíme na plavecký výcvik. Také letos se děti už nemohly dočkat,až
zase pojedeme.Pokud jste už navštívili krytý bazén v nedaleké Litomyšli, dáte mi jistě
za pravdu, že je to prostředí velmi příjemné. Děti mají zkušené učitelky plavání, spoustu pomůcek a hraček do vody, učí se postupně potřebné dovednosti,aby mohly
pokračovat v a
zdokonalovat se,
až z nich budou
školáci.Je to pro
děti velmi přínosné a příjemné.

Lyžařský výcvik
Hned po novém roce se 6 dětí zúčastnilo také
lyžařského výcviku na Pekláku v České Třebové. Podmínky na lyžování byly letos lepší
než loni a tak si děti užily zimní sportování.
Opět jsme jezdili společně se školou. Děti
byly sice unavené z nezvyklého pohybu,ale
velmi se jim lyžování líbilo. Musím ocenit
také profesionální přístup instruktorů, kteří se
dětem věnovali.

Nové stolečky
Krátce po novém roce jsme se
radovali z nových stolečků pro
děti. Velmi se nám zlepšilo
prostředí ve velké třídě. Stolky
je možné kombinovat do tvaru
kruhů, obdélníků i oválů a tak
máme možnost prostředí třídy
obměňovat podle počtu dětí
nebo podle potřeby při různých
činnostech s dětmi.

Návštěva v Obecní knihovně
Byli jsme už podruhé v Obecní knihovně a
děti se na návštěvu těšily. Je zapotřebí děti
už od nejútlejšího věku vést k tomu, aby
objevily krásu knih. Žijeme ve věku počítačů,
tabletů a ostatních vymožeností, ale knihu a hlavně krásné chvíle nad knížkou spolu s rodiči nebo učiteli nám žádný
technický div nenahradí. Rozvíjejí se tak nejen vztahy mezi
dětmi a rodiči,ale také schopnost naslouchání a vyjadřování.
Proto Vás také zveme do naší velmi pěkné Obecní knihovny.

Divadlo pro děti
2. února k nám do školky
přijelo Divadýlko JÓJO s
pohádkou O kůzlátkách.
Děti byly klasickou
pohádkou nadšené a užily
si pěkný kulturní zážitek v
pohodlí mateřské školky.

Karneval v Kulturním domě
K zimním radovánkám neodmyslitelně patří také karneval. Ten letošní byl už 14. v pořadí v
novém Kulturním domě. Ty ve staré hospodě už se mi asi nepodaří spočítat. Letos
jsme zvolili téma Cirkus a také jsme si ho na sále užili. Kromě tradičních soutěží a tance
jsme měli hosta – byl to Klaun jak má být! Je to totiž zdravotní klaun, který putuje s
batohem na zádech mezi nemocnicemi ve Svitavách, v Ústí nad Orlicí, v Pardubicích,
v Hradci Králové.
a Jičíně. Děti si užily legraci , zpívání, tanec a také každý dostal od klauna
zvířátko vyrobené z nafukovacího balónku a k tomu ještě molitanový klaunský nos. Po celé odpoledne jsme mohli obdivovat na 70 masek , zejména však
zaslouží pochvalu maminky, které si daly práci a zhotovily vlastnoručně masku k
danému tématu. Nejlepší masku jsme ale nevybírali, protože je to úkol přetěžký a
nechtěli jsme nikoho zarmoutit. Na závěr jsme hráli židličkovou tak jako každý rok.
Děti nám postupně odrůstají, ale přicházejí další a my máme radost, že lidé podporují svou účastí tuto naši tradiční akci, která za rok určitě zase bude! Na závěr
děkuji všem sponzorům a pořadatelům, bez kterých by se tato akce konat nemohla.

S p o r t

-
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Koně ve staré hospodě

na na trať cros pro mladé koně, s tvrzením, že tato trať cros dobře
jezditelná v naší republice schází. Členové TJ Hubertus nelenili ani po
Začátkem 80. let přibyl do stáje pana Vondry drobný hřebec, anglický stránce společenské, krom přátelských posezení po Hubertově jízdě
plnokrevník, velmi temperamentní, těžko jezditelný Hasan. Hned od pořádali několik velmi zdařilých jezdeckých bálů v hospodě Kamenka
s bohatým revuálním programem na úrovni.
počátku si získal sympatie sousedů.
Pepa Nepraš a Rudka Šafář si ho
Po roce 1989 tak jako
oblíbili a nosili mu jablíčka a chlemnoho jiných organizaba. Zanedlouho si Hasan našel další
cí TJ Hubertus zanikla,
příznivce. Jirka Kuchta, Pavel Vonale koně ve stájích staré
dra, Pavlínka Jiskrová, Zdeněk
hospody
zůstali.
Pokorný, sestry Hornišrovy, MVDr.
Pokračováno bylo v
Luboš Řípa, Alena Hrazdírová a
jezdectví, hlavně pak v
další přišli k názoru, že by se měl
chovatelské
práci.
v Němčicích založit jezdecký
Chováni byli angličtí
oddíl. Tuto myšlenku podporoval
plnokrevníci A 1/1,
tehdejší starosta František Hubinka.
koně trakenští a další.
Vznikla tak Tělovýchovná jednota
Ve stáji se pak narodila
Hubertus Němčice, která z trosky
série hříbat, použita
staré hospody pilnou prací zbubyla též inseminace jak
dovala stáje, jízdárnu a zvelebila
čerstvým, tak mraokolí. Tehdejší členové se pustili
ženým spermatem.
do práce a ze skromných začátků

zahájili svou činnost. Po první akci, Honu na
lišku, pokračovali uspořádáním mnoha
jezdeckých závodů. Zlatým hřebem byly
závody v soutěžích military s dobře
postavenou tratí cros, která vedla za lesem
směr Sloupnice. Do dnešních dnů závodící
jezdci na tuto soutěž rádi vzpomínají, zejmé-

Narozené výchovky dělají
radost. Například: Marieta A
1/1 po Baccar (IRE) – předloni zvítězila ve Švýcarsku v
military
s me-zinárodní
účastí, Maarjaz po Moonjaz
(GB) A 1/1- předloni zvítězil
v supervytrvalecké trati 3200
m v Kolesách, teď je
připravován
do překážkových dostihů. Trakenská
klisna ryzka Gója startuje v
parkurových soutěžích, koncem listopadu 2014 se
zúčastnila závodů v Rakousku u Vídně v sedle se
Stáňou Kopeckou. Z dalších
lze jmenovat koně, kteří jsou
ve stáji SZTŠ Lanškroun.
Klisny A 1/1 Agáta Hankala,
Margot,
Maska
jsou
využívány v chovu. Nejlepší
rodák z Němčic Trn po 216
PXIII byl jeden z výtečných drezurních koní, který po letech
navštívil svůj rodný kraj – mohli jsme jej obdivovat u příležitosti
oslav 750 let města Litomyšle, kdy předvedl zdařilou volnou sestavu v sedle s MVDr Míšou Kružíkovou na zámku v Litomyšli
za hudebního doprovodu Smetanovy „Skočné“.

Koně ve staré hospodě oživovali po několik desetiletí
objekt a pomohli jej zachránit před skázou. Zdenda Jílek,
dlouholetý otec zdejší stáje, zestárnul a zchromnul, na své
dřívější koně je však stále pyšný. Na Roxanu, která přispěla všem členům TJ, také byla stěžejním koněm při filmování pohádek „O Janovi a jeho příteli“, „Princezna Fantagiro“, také v bitvě „Dobývání Žampachu Karlem IV“. V
sedle vozila Pepu Doležala v roli Karla IV. Dalšími koňmi
byli Orleán A 1/1, Jour Mary, Trněnka – matka Trna, Mar-

bella, která byla využívána pro hyporehabilitaci. Zdenda Jílek na
ně do smrti nezapomene. Na závěr svého působení v
Němčicích uspořádal se svými bývalými kolegy ples v tehdy
nově otevřeném KD a jeho sál tak premiérově do budoucna
zasvětil.
Němčicím zůstávám stále věrný, jezdím sem nakupovat a těším
se stále přízni sousedů a přátel.
Historii jezdeckého oddílu sepsal
Zdeněk Jílek ve spolupráci s Lydií Věnečkovou

\

STOLNÍ TENIS

V sobotu 27.12.2014 se uskutečnil tradiční vánoční
turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
Zúčastnilo se 28 hráčů. 15 hráčů, tedy více než polovina byla „přespolních“.
Hrálo se v pěti skupinách, ze kterých se postupovalo do soubojů o 1.
až 16. místo. Pro ty, kteří nepostoupili, však turnaj neskončil, ale
střetli se o umístění na 17. až 28. místě.
Výsledky (pouze prvních 16)
1. Šimek Roman (Pardubice)
2. Škeřík Ivan (Němčice)
3. Netolický Michal (Pardubice)
4. Kubíček Kamil (Choceň)
5. Lopaur Zdeněk (Benátky)
6. Kubíček Vojtěch (Dolní Dobrouč)
7. Dvořák Mirek (Zhoř)
8. Pokorný Josef (Česká Třebová)
9. Kopecký Milan (Člupek)
10. Jilg Stanislav (Člupek)
11. Synek Libor (Němčice)
12. Šosová Jiřina (Milovice)
13. Pavliš Jan (Němčice)
14. Netolický Jakub (Pardubice)
15. Brokeš Pavel (Choceň)
16. Bambušek Petr (Česká Třebová)

Tento rok se nám bohužel nepodařilo uspořádat turnaj pro registrované hráče. Je tomu tak poprvé od roku 2008. Důvodů je několik a nehodlám je tu nějak více rozebírat.
Myslím si že letošní ročník proběhl opět v přátelském sportovním
duchu, a že si všichni dobře zahráli. Všem hráčům děkujeme za účast
a sponzorům za spolupráci.
Jedinou kaňkou (a to pořádnou) je zjištění, že už i na sportovních
akcích v Němčicích se krade! Nějakému nenechavci se zalíbily nové
boty jednoho z účastníku turnaje natolik, že neodolal a odnesl si je
domů. Smutné...
Těšíme se na setkání při příštím turnaji, který bude opět o vánocích.
- Za pořadatele Ivan Škeřík

5. narozeniny
Cvièení s dìtmi

Právě před 5 lety se zrodila myšlenka podpory pohybu dětí v naší obci pod hlavičkou TJ Sokol Němčice. První trénink pro
děti ročníku 2001 a mladších proběhl
17.3.2010. V tomto školním roce máme
přes 50 dětí, které pravidelně dochází do 4
sportovních kroužků.

K výročí naši týmové práce jsme připravili na neděli 15.3. hodinové
bruslení na zimním stadionu v Litomyšli. Na své si přišla třicítka
dětí a rodičů z celé obce. Kdo přišel, mohl vidět krasobruslařské
kreace i hokejový zápas našich nadějí. Na závěr všichni absolvovali
kurz bruslařských dovedností, který všichni zvládli na jedničku.
Děkujeme sponzorovi za finanční zajištění akce, dětem i rodičům za
skvělou účast a hlavně všem trenérům za 5letou práci s našimi
dětmi.
TJ Sokol Němčice
Jaromír Jágr & Michal Březina

MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY U21,
SENIORŮ A MASTERS V
KARATE 2015
Na začátku kalendářního roku se tradičně
konalo Mistrovství ČR v karate.
KARATEDO Němčice vyslalo v sobotu
31.1.2015 do Příbrami jedinou závodnici
Lenku Jůzovou, která se na tyto závody
nominovala. Kategorie, ve kterých startovala, byly kumite
ženy -61kg a kumite ženy BRH.
Po skončení kata a slavnostním nástupu přišlo na řadu kumite.
Kategorie ženy -61kg byla hned na začátku a startovalo v ní 7
závodnic z celé České Republiky. Jelikož byl lichý počet
závodnic, měla Lenka štěstí na slosování v prvním kole, kdy
dostala volný los a tak postoupila do dalšího kola bez boje.
Čekal ji tedy hned boj o postup do finále, ve kterém se střetla se
soupeřkou z oddílu Spartak Hradec králové. Soupeřku se jí podařilo
porazit a probojovat se do finálového bloku, který se konal na konci
celodenního závodu, po uzavření všech zápasů kumite.
Druhou kategorií, ve které Lenka startovala, bylo kumite bez rozdílu
hmotnosti. Jako v její váhové kategorii, tak i zde bylo celkem 7 závodnic. Tentokrát byla Lenka v sudé polovině pavouka. V prvním kole ji
byla vylosována počítačem závodnice z oddílu SK Karate Shotokan
Liberec. Ze začátku Lenka prohrávala 1:0, ale ke konci zápasu se jí

Během zimní přestávky se událo několik zajímavých změn pro naše fanoušky. Jednak
došlo k dohodě s novým hlavním
trenerem, kterým se stal pan Milan
Kubík z Janova, který má zkušenosti z
vyšších soutěží. Realizační tým doplní
asistent Josef Pokorný ml. a vedoucím
týmu bude Jindřich Morávek. Další
důležitá zpráva je, že byl zvolen nový fotbalový výbor a do jeho čela se postavil a byl
zvolen František Šauer, co si osobně myslím byla
ta nejlepší volba. Co se dále týče týmu, tak došlo k mnoha změnám,
když nás dlouhodobě opustili hráči Bican Marek - operace kolena,
Matoušek Matěj - operace klíční kosti a Albert Radek - operace kolena
a možné stěhování do Znojma. Kádr jsme se snažili doplnit tak, aby byl
konkurenceschopný v jarních bojích, takže nové tváře které uvidíte
jsou: Adamec David - Česká Třebová, Jeřábek Ivoš - Česká Třebová,
Vencl Ivoš - Řetová, Pilgr Jiří - Řetová, Škrob Martin - Rybník a novým
hráčem je Vaňous Stanislav z Přívratu. Tým sice zahájil zimní přípravu,

podařilo zabodovat kopem za 2 body a zápas obrátit a dovést do
vítězného konce. Ve druhém kole, které bylo zároveň i soubojem o
postup do finále, se střetla se soupeřkou z Českých Budějovic, se kterou se měla ještě tento den jednou potkat ve finále své váhové kategorie. Tento zápas byl po celou dobu vyrovnaný a bylo vidět, že obě
soupeřky se spíše připravují na finále ve své váze. Nakonec se povedlo
Lence zabodovat a zápas tak vyhrát. Tímto vítězstvím si Lenka zajistila druhou účast ve finálovém bloku, tentokrát v kategorii bez rozdílu
hmotnosti.
Vrcholem dne byly finálové zápasy. Jako první pro Lenku startoval
zápas váhové kategorie -61kg, kde proti ní nastoupila soupeřka z
oddílu TJ karate České Budějovice. Soupeřka je už dlouholetou
závodnicí, která reprezentuje Českou Republiku na mezinárodních
soutěžích. Souboj byl vyrovnaný, ale nakonec se potvrdila role
favorita a Lenka v tomto souboji prohrála a umístila se na
stříbrném stupínku. Ve druhém finálovém souboji v kategorii bez
rozdílu hmotnosti se opět střetla se soupeřkou z Českých
Budějovic, ale tentokrát z oddílu Fight Club karate České
Budějovice. I tato závodnice patří mezi reprezentantky a i zde byla
potvrzena zkušenost a Lenka tak podlehla 3:0. Výsledkem bylo
druhé místo.
Ve shrnutí byly tyto závody jedny z nejúspěšnějších pro oddíl
KARATEDO Němčice, kdy se odvážely dva drahocenné kovy z
Mistrovství ČR. Bylo také vylepšeno Lenčino bronzové místo v
kategorii BRH z předešlého roku. Lenka se také dostala do elitní
čtyřicítky nejlépe bodově hodnocených závodníků v ČR v rámci
karaterec.com.
ale účast byla mizerná, z čehož neměli radost ani trenéři, ani vedení
oddílu. První vážnější příprava byl turnaj ve Vamberku na umělém
trávníku kde jsme nečekaně zvítězili. Porazili jsme tým Solnice 3 : 2,
dále se podařilo zvítězit nad týmem Doudleb 2 : 1 následovala remíza
s domácím celkem Vamberka 2 : 2 a následné vítězství nad celkem
složeným z bývalých hráčů Vamberka 10 : 0 nás posadilo do pozice
vítěze turnaje. To je ovšem jediné pozitivum ze zimní přípravy, ale
věříme, že kluci zaberou a vše se zlepší. V březnu nás čekají ještě dvě
přátelská utkání a to 15.3. v Chocni s Jehnědím a v so 21.3. v
Lanškrouně přivítáme celek Sokola Rybník. Jarní část soutěže začíná
12.4. kdy doma hostíme celek Dolního Třešňovce a následuje poslední
kolo základní části a to v so 18.4. zajíždíme na hřiště Sokola
Albrechtice. Toto utkání rozhodne o vítězi základní části a další
nasazení do nadstavbové části, s kterou nejsme schopni vás přesně
informovat z důvodu rozlosování. Přeji vám hodně hezkých a zajímavých zápasů v jarní části a touto formou vás rád pozvu na naše
zápasy jak doma, tak na hřištích soupeřů.
- Josef Pokorný ml.
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