
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tu zase konec jednoho kalendářního roku. Za

sebe, ale asi i za mnoho jiných mohu říct, že ten letošní rok 2011 utekl snad
rychleji než rok minulý a i roky předcházející. 

Jaký byl rok 2011 a jaký bude rok 2012 a roky následující? Jedna lepší otáz-
ka než druhá. Zkusím malé předběžné shrnutí roku 2011 v naší obci.

Ekonomická situace obce 
Samozřejmě, ač nerad, začnu u peněz. Krátce řečeno, nic moc. Toto mohou

říct v každé druhé obci, ne-li v každé rodině. Naplňování příjmů obce rela-
tivně odpovídá rozpočtu. Od příjmů se pochopitelně odvíjejí i výdaje. Snažíme
se rozpočet dodržovat, ale některé položky budeme upravovat, ostatně jako
každý rok. Povedly se nám některé akce, ale mohlo by to být i lepší. V pří-
padě, že právě projednávané nové rozpočtové určení daní bude dovedeno ke
zdárnému konci, mohli bychom si v obci trochu přilepšit (pro úplnost zopakuji
jen, že min. zvýšení daňových příjmů naší obce se odhaduje cca na 1,3 mil
Kč). Na nějaké velké oslavy to ale nebude. Blíží se rok 2014, do kterého jsou
nastaveny snad všechny dotační, národní i evropské dotační tituly. Co bude
potom, nikdo asi moc neví, zvláště v situaci, v jaké  se slavná Evropská unie
právě nachází. Já tedy nejsem právě příznivcem  EU. Nechme se ale překva-
pit, s čím nás vedení EU překvapí v následujícím období. Vzhledem k tomu,
že se hovoří i o možném rozpadu, máme se asi na co ,,těšit“. Těžko říct, ale
jak se říká, někdy je všechno špatné pro něco dobré.

Vraťme se raději do našich Němčic. Stručný pohled naší činnosti v letošním
roce: 

Opravy místních komunikací, obnova části vybavení školní kuchyně v MŠ,
oprava kaple v Němčicích, obnova veřejných prostranství, věcné vybavení
sboru SDH. Na všechny tyto akce jsme získali nějakou tu dotaci. V letošním
roce Obec Němčice získala dotace ve výši cca 1,341 mil Kč. Moc nebo málo?
Mějme na paměti, že ke každé dotaci musíme přidat ze svého a to pro letošní
rok bylo cca 1,347 mil Kč. Vypadá to, že na konci roku to bude taktak. 

Dále pomalu postupujeme v přípravě Protipovodňových opatření Němčice
– I. etapa. Na posledním jednání v sídle stávajícího investora Lesů ČR, celý
projekt nabyl zase konkrétnější obrysy. Projektová dokumentace pro stavební
řízení by měla být hotová cca do 03/2012. Stavba by měla být zahájena na
podzim roku 2012. Upřesňují se náklady na celou akci, zatím se vychází z
úvodních údajů a to je cena do 30 mil Kč (vč. DPH). V minulém období
proběhlo i upřesňování dalších  údajů a detailů stavby. Chtěl bych velmi
poděkovat za vstřícný přístup všem vlastníkům dotčených pozemků při
doplňování Smluv o budoucích kupních smlouvách a podmínkách provedení
stavby. Upřesňujeme detaily stavby, jako jsou provedení opěrných zdí (aby to
nebyly jen nevzhledné šedé betonové zdi), způsob provedení mostů a lávek.
Výstavba zmiňovaných mostů a lávek bude realizována z finančních zdrojů
obce. Musíme zkoordinovat výstavbu této akce v místě souběhu s pláno-
vaným chodníkem mezi Němčicemi a Člupkem. Je toho dost a dost, ale poma-
lu se stále postupuje vpřed. Nepředpokládám, že při vlastní stavbě nedojde
někdy k různým přím, ale pevně věřím, že finální výsledek bude  prospěšný
nám všem. 

Výrazně méně úspěšní jsme v tuto chvíli v případě druhé protipovodňové
akce, tj. výstavba suché nádrže (Poldr) na Pudilce. Zde nedošlo k dohodě s
jednou vlastnicí pozemku. Dotyčná osoba navrhla obci, aby si tedy předmětný
pozemek odkoupila celý, nikoliv jen část dotčenou stavbou vlastní hráze (celý
pozemek = cca 1 ha). Obec návrh na odkup celého pozemku akceptovala,
nikoliv však požadovanou cenu, která zhruba dosahovala desetinásobku

aktuální tržní ceny trvalého travního porostu (aktuální cena je cca do 3,-
Kč/m2). V této chvíli hledáme jiný způsob řešení tohoto problému. Jednáme s
vlastníky pozemků, na kterých bychom mohli celou stavbu posunout tak, aby-
chom se vyhnuli pozemkům výše zmiňované vlastnice. Varianta tohoto řešení
se jeví jako reálná. Pro doplnění uvádím, že pomalu postupují i práce na pro-
jektu ,,Protierozní opatření obcí Mikroregionu Litomyšlsko“. To by znamenalo
doplnění již více či méně realizovaných našich vlastních projektů (Suchá nádrž
– Poldr Člupek a Pudilka) i vhodnými opatřeními na okolních polích tak, aby
nedocházelo ke splavování a erozi polních pozemků. Předpokládá se
vytvoření několika směrově určených travnatých průlehů k zachytávání a
následnému odvodu dešťových a povrchových vod tak, aby nedocházelo k
neustálým škodám na majetku obce a občanů, a tedy ke snížení nebezpečí
bleskových povodní a záplav. 

K výraznému posunu došlo i v případě projektové dokumentace na výs-
tavbu chodníku ve Zhoři. Jsou již podepsány téměř všechny smlouvy o násled-
ném majetkovém vyrovnání a podmínkách provedení stavby. Původní záměr
doznal výrazné úpravy. V současném návrhu na provedení stavby se počítá s
výstavbou chodníku tak, aby byl průchozí od odbočky na Svinnou až k okraji
Zhoře, k odbočce do obce u čp. 77 (K. Voleský). Měly být vytvořeny dva pře-
chody a to u zastávky (směr Česká Třebová) a někde naproti čp. 92 (M. Jin-
dra), vše bude záležet na rozhledových trojúhelnících. Bude následovat
doměření pozemků dotčených prodloužením chodníku,  dopracování projek-
tové dokumentace k územnímu řízení a žádost o vydání Rozhodnutí o
umístění stavby chodníku. Stavba bude obsahovat i výstavbu (posunutí)
opěrných zdí u čp. 101, 73 a 83. Budeme se snažit o co nejrychlejší realizaci. 

Z dopravních problémů nám zbývá ještě situace na křižovatce u čp. 37 v
Němčicích. Jedná se o velmi nebezpečný úsek. Tento problém neustále urgu-
jeme u Pardubického kraje, zatím bez zjevného úspěchu. 

Postupně přecházím od toho, co se udělalo k tomu, co by se mohlo nebo
mělo provést do budoucna. Vnímáme problémové věci v obci a z nich by
měly vzejít postupně priority k realizaci. O dopravní a bezpečnostní situaci v
obci, jsem se již zmiňoval. Dále se musí něco udělat s přírodním areálem na
Člupku. Hlavně opravit  střechy a sociální zařízení. Velký problém začínáme
mít s objekty roubené hospody v Němčicích čp. 98 a budovou bývalé školy
ve Zhoři čp. 26. Co dál s nimi a jejich následným využitím nebo případným
prodejem? Koupí-li to vůbec někdo. Následuje školský areál s budovami ZŠ a
MŠ, výměna oken a vstupních dveří a zateplení stropů. Realizace bytů na MŠ?
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114/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
5.10.2011.  (8,0,0)
115/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo na revize a
opravy přenosných hasících přístrojů, nástěnných a podzemních hydrantů s
Luďkem Zemanem ze Sopotnice ze dne 5.10.2011na dobu neurčitou s 2
měsíční výpovědní lhůtou .  (8,0,0)
116/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 2 bříz na obecním
pozemku 1696/19 v Němčicích, bude provedena náhradní výsadba 2 kusů
listnatých stromů.  (8,0,0)
117/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o dotaci z
POV 2012 z prostředků Pardubického kraje na opravy a rekonstrukce obec-
ních objektů ve výši 150.000,- Kč.   (8,0,0)
118/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí se záměrem výstavby
garáže na p.p. 38/10 v k.ú. Němčice u České Třebové z důvodu nepřehledné
dopravní situace, která by vznikla realizací uvedené stavby.   (6,0,1)
119/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje prodloužení Nájemní
smlouvy na pronájem objektu čp. 35 na Člupku firmě LODREKO, s.r.o. na 5 let
s roční výpovědní lhůtou.   (7,0,0)
120/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost p. Jaroslava Doležala
o parkování vozidla v objektu hasičské zbrojnice ve Zhoři v období 12/2011 –
03/2012 za cenu 1.000,- Kč.   (7,0,0)
121/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o provedení pře-
zkoumání hospodaření obce za období 2011 – 2014 auditorkou Ing. Ludmilou
Talířovou.    (7,0,0)
122/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
9.11.2011   (6,0,0)

123/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Nájemní smlouvu o nájmu
nebytových prostor kadeřnictví v Kulturním domě čp. 28 v Němčicích paní
Renatě Čermákové. Pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou za cenu ročního pronájmu 19.992,- Kč, měsíčního pronájmu 1.666,- Kč.
(7,0,0)
124/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na prodej  p.p. 346/2 v k.ú. Zhoř u České Třebové p. Václavu Fikej-
sovi. Prodej p.p. 346/2 pro výstavbu rodinného domu za celkovou cenu
118.404,- Kč. Stavba RD bude zahájena do 1 roku od podpisu  této kupní
smlouvy.    (7,0,0)
125/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí se změnou licence na
linku č. 680 820 obsahující i návrh nového jízdního řádu z důvodu: Obec
Němčice neobdržela do 9.11.2011 odpověď od společnosti OREDO na své
připomínky k návrhu nového jízdního řádu s platností od 11.12.2011.   (7,0,0)
126/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje prodloužení nájmu v čp.
107 od 1.1.2012 do 31.12.2012, pro p. E. Kopeckou.    (7,0,0)
127/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Veřejnoprávní smlouvu na
umístění stavby Teplovod, Němčice, umístění stavby na obecní pozemky, st.p.
č. 330/1,2,3, ostatní plocha č. 623/8,21,22,23,24 a 643/9 a orná půda
636/3,6,7,8,9, vše v k.ú. Němčice u České Třebové.   (7,0,0)
128/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č.
2/2011 Obce Němčice.   (7,0,0)
129/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 5 k nájemní
smlouvě ze dne 14.3.2008.  Změna výše pronájmu, roční nájemné 47.424,- Kč,
měsíční nájemné 3.952,- Kč (vč. DPH)   (7,0,0)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)

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

Také stále přemýšlíme nad dalším využitím objektu hasičské zbrojnice ve Zhoři
a obměně techniky pro zajištění údržby veřejné zeleně a zimní údržby. Je toho
stále dost a peněz stále málo nebo přesněji méně, než bychom potřebovali.
Dotační tituly vysychají a z mého pohledu jsou kolikrát stále ztřeštěnější, zřej-
mě z pernamentního nedostatku peněz. S tím se však pereme již řadu let a
předpokládám, že se s tím popereme i v roce příštím a v letech následujících.
Jinak si myslím, že pár povedených akcí jsme v letošním roce v obci měli.
Nebudu žádnou vyzdvihovat, abych na nějakou snad nezapomněl. Ať se jed-
nalo o to či ono, chci hodně poděkovat každému, kdo se na organizaci aktivit
pro děti, veřejnost, občany či skupiny podílel. Je to někdy i velmi nevděčná
práce a lidská zlomyslnost a závist jest bezbřehá. Ještě jednou děkuji všem
jednotlivcům, skupinám a organizacím za to, že se snaží zlepšit kulturu života
v naší obci. Zmiňuji i opravený pomník ve Zhoři a nový zahradní altán v MŠ.
Po čase máme zase tři restaurace či hospody v obci. Tak si “horňáci“ s těma
“dolňákama“ nebudou mít co vyčítat. Tři hospody, tři různá piva, to je zajímavé
i lákavé řešení. 

Do všeobecné diskuze v naší obci přispěli svým podílem i zemědělci,
respektive Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Na posledním
zasedání zastupitelstva obce nás představitelé ZD informovali o aktuální
situaci ve výstavbě bioplynové stanice. Se zahájením zkušebního provozu, s
následným náběhem do plného výkonu někdy kolem května 2012, o dopravní
obslužnosti provozu BSP, o využití zbytků z výroby a jejich zapravení do půdy.
Stále platí dohoda o využití odpadního tepla pro vytápění objektů školského
areálu – budov ZŠ a MŠ a dalších objektů, například bytovky ZD. Vlastní způ-
sob a ekonomika vytápění bude ještě postupně upřesňována. Celý projekt je v

tuto chvíli realizován bez dotace. Představitelé ZD přislíbili, že budou občany
obce informovat prostřednictvím našeho zpravodaje. 

Bezprostředně všech občanů se dotkne i zásadní změna systému auto-
busové dopravy realizovaná Pardubickým krajem. Změna se týká i úpravy jízd-
ních řádů, kterou pro Pardubický kraj zajišťuje firma OREDO, s.r.o. Naše
připomínky k návrhu nového jízdního řádu až na jednu vyjímku nebyly akcep-
továny. Autobusy podle nových jízdních řádů začnou jezdit od 11.12.2011.
Další kolo zpracování případných připomínek a námitek k jízdním řádům se
předpokládá k 15.1.2012. Další úprava jízdních řádů by pak měla být k
3.4.2012. Připomínky lze uplatnit buď u nás nebo na adrese zpracovatele jízd-
ních řádů: OREDO, s.r.o., Nerudova 104/63, 500 02 Hradec Králové. 

Dále vás asi bude zajímat výše poplatků za TKO. Zde zůstáváme na stej-
né ceně, tedy na částce 480,- Kč/osoba/rok. Vodné je také na stejné výši, tedy
25 Kč/m3. Stočné byl zvýšeno od 1.6.2011 na částku 24,- Kč/m3. Výše stočného
je stále aktuálním tématem pro jednání zastupitelstva obce. 

Myslím, že jsem toho dnes napsal poměrně dost, ale je možné, že jsem na
něco zapomněl. Snad si vzpomenu příště. V případě dotazů se neváhejte
obrátit na mě nebo na ostatní členy zastupitelstva obce, případně zaměstnance
obce. Co víme, povíme. Co nevíme snad zjistíme a nebo taky ne. 

Závěrem bych chtěl všem občanům naší obce popřát příjemné prožití nad-
cházejících svátků vánočních a Nového roku, jakožto i celého následujícího
roku 2012, popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. 

Těším se na naše další setkání v roce 2012. 
- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Adventní koncerAdventní koncert vt v NìmèicíchNìmèicích

Ani deštivé počasí neodradilo přátele dobré hudby a přišli v pátek 9.12. navečer
do pěkně opravené kapličky na adventní koncert. Přišli a nelitovali. V příjemném
prostředí se rozezněly hlasy žen a mužů Smíšeného pěveckého sboru Vlastimil z
Litomyšle. Velcí i malí se mohli zaposlouchat do více-hlasých skladeb našich i
zahraničních autorů.

Jak vzácné jsou ty okamžiky, kdy se zastavíme ve všedním dni a necháme se
okouzlit krásou umění. Ti, kterým se to dnes povedlo, mají nevšední adventní
zážitek.

Velký dík patří Markétě Seklové, která uskutečnila velmi dobrý nápad. Věřím,
že v dnešním uspěchaném konzumním světě jsou lidé, kteří mají elán a sílu podob-
né akce připravit a oslovit lidi, aby přišli a svou účastí snahu pořadatelů podpořili.
Věřím, že se za rok sejdeme a opět  prožijeme chvíle na které se nezapomíná.

- V.D.



Spoleèenská kronikaKalendáø  akcíKalendáø  akcí
K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e

31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovké vážení
7.1. 8:00 TJ Sokol Turnaj ve stolním tenise - registrovaní
7.1. 14:30 TJ Sokol Turnaj ve stolním tenise - neregistrovaní
21.1. 9:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Vidlatá Seč C
28.1. 20:00 Obec Obecní ples
4.2. 9:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - M. Třebová D
4.2. 12:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Linhartice A
5.2. 12:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - M. Třebová E
11.2. 20:00 Ochotníci Divadelní ples
26.2. 9:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Korouhev B
26.2. 12:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Borová C
17.3. 20:00 SDH Maškarní ples
24.3. 9:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Korouhev A
24.3. 12:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Borová B
25.3. 9:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Svitavy C
25.3. 12:00 TJ Sokol Stolní tenis - Němčice A - Vendolí B

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

3.3.14:00 SZMKT Němčická šťopka

V období od října do prosince
hhgg

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

Halada Viktor 91 let Němčice
Stráník František 75 let Člupek
Andrlová Marie 70 let Němčice 
Andrle Václav 70 let Němčice 
Klementová Jana 65 let Člupek
Štarmanová Věra 65 let Zhoř
Frnka František 65 let Člupek
Štarmanová Milena 60 let Člupek
Jankele Pavel 60 let Zhoř

jsme se rozloučili
Regnard Jaroslav Zhoř
Škeříková Stanislava Němčice 

hhgg

Kdysi dávno svolala zvíøata snìm. Liška se zeptala veverky: ”Co
pro tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpovìdìla: ”Pro mne
Vánoce znamenají krásný stromeèek ozdobený spoustou svíèek a
cukrovím, které mám tak ráda.“

Liška se pøipojila se svou pøedstavou: “Pro mne samozøejmì
nesmí chybìt voòavá peèená husièka. Bez peèínky by to oprav-
dové Vánoce nebyly.“

Do øeèi se jim vlo�il medvìd:”Vánoèka! O Vánocích musím mít
obrovskou sladkou Vánoèku!“

Slyšet se dala také straka: “Podle mne jsou o Vánocích
nejdùle�itìjší krásné a záøící šperky. O Vánocích se má všechno
jen tøpytit.“

Pozadu nechtìl zùstat ani vùl: “Vánoce dìlá Vánocemi teprve
šampaòské.Já bych ho vypil klidnì dvì lahve!“

A osel, který to u� nevydr�el, se rychle zmocnil slova: “Vole,
zbláznil ses? V�dy� na  Vánocích  je nejdùle�itìjší Je�íšek. Copak
jsi na to zapomnìl?“
Vùl se zastydìl, sklopil velkou hlavu a zabuèel: “A vìdí to vùbec

lidé?“
- V.D.

k z a m y š l e n í . . .

V sobotu 31.12. od 1000 do 1700

se v Kulturním domì v Nìmèicích

koná tradièní

S i l v e s t r o v s k é    v á � e n í

Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání     

Kuchyò v provozu

poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic 
v Nìmèicích

Pomník padlým ve Zhoøi

Oprava pomníčku trvala od 13. července do 26. října 2011. Byla prove-
dena důkladná rekonstrukce celého prostoru a také byl celý pomníček
odborně zrestaurován, nechybí ani osázení okrasnými keři. I v malé ves-
nici by se lidé měli starat o veřejná prostranství a myslím si, že  můžeme
mít radost z toho,  že Obec Němčice uvolnila finanční prostředky na to,
aby se mohla oprava uskutečnit. Kromě jiného byla letos opravena také
brána na hřbitově. Prioritou dalších dvou let  bude hlavně chodník a pře-
chody pro chodce, protože dopravní situace v obci je již delší dobu velmi
nebezpečná.



Kdy jsou Vánoce…
…když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a v něm všechny lidi – ten den jsou Vánoce
…když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil, toto vnuknutí jsou Vánoce
…když v kostele, doma nebo na pracovišti cítíš nutnost zamyslet se nad tím, jak se chováš k Bohu, k rodině a k druhým, ten okamžik jsou Vánoce
…když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas a nemá už sílu, ty hodiny jsou Vánoce
…když vychováváš své děti, aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, abyste mohli pomoci tomu, kdo je v nouzi, tento postoj jsou Vánoce
…když jsi ochoten darovat sebe Pánu, který trpí v lidech chudých, opuštěných a nemocných, pak jásej radostí – žiješ Vánoce
…jestliže zjistíš, že tento celý svět dobra zanechává tě lhostejným a že nejsi schopen myslet na nic jiného než na sebe a na své zájmy, pak se neusmívej:

Vánoce od tebe odešly…                            / převzato z časopisu Farník/

Bába Cotkytle čaruje, hromy hřmí a blesky se křižují nad
jevištěm. Divák sedí, dívá se, a ani ho nenapadne, že ti lidé
na jevišti svůj kus vůbec nacvičovali. Tak pěkně přirozeně,
nenásilně a jakoby bez předlohy hrají. Ale věřte – nacvičovali.
Sotva se vzpamatovali z tradičního zářijového předávání
Oskarlů, pustili se ochotníci do zkoušení. Usměrňoval je
nemilosrdný režisérský bič Martiny Pavlišové. Pod jeho svis-
totem ztratil král chuť na kapky, Fridolín vyrýsoval svaly a
Vševěd přišel o žuby.

Výsledek toho všeho jsme mohli vidět 26. a 27. listopadu
spolu se čtyřmi stovkami diváků (160 dětí) při premiéře hry
Čáry Báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda v Němčicích. 

Ach, jako z pohádky. Až při oněch krásných trylcích našich umělců jedno-
ho napadá, zda by se ve vsi neuplatnil operetní soubor. Nebo alespoň
sňatková agentura... Konečně se totiž povedlo oženit Víťu Stránského, což byl
dosud jen sadistický sen ženské části souboru, Bóďa ukázal, že písničky umí

nejen skládat, ale také nečekaně vkládat, Mosaz nadiktoval
poněkud drsný trend pro příští plážovou sezonu na březích
němčické plovárny.

Neobešlo by se to bez sponzorů. Budiž blahoslaveni: 100pa
s.r.o. Č Třebová, Tiskárna Zhoř, Club a.s. Němčice, Etima spol.
s r.o. Č Třebová, Obec Němčice. Zvláštní dík patří společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s.

Co dál? Už teď se v principálově kanceláři střídají agenti a
mávají smlouvami na další představení. Turné po okolních
zemích přijde na jaře, až se herci vrátí z dovolených. Do
dubna pak navštíví Strakov, Lubnou, Přívrat, Kozlov, Horní

Újezd, Dolní Dobrouč a nakonec se vrátí k derniéře s docela jinou hrou
opatřenou stále stejným názvem.

Čtoucí ochotníky tímto vyzýváme, aby nezapomněli 28. ledna na Valnou hro-
madu zakončenou posezením a tanečky. A ples! Na ples přijďte všichni.
11. února se na Vás těšíme. 

- Útiskový mluvčí

O c h o t n i c k é  è á r y  a  ú s p ì š n á  s ò a t k o v á  p o l i t i k a

Vánoce…

Krásný čas, nemyslíte? Dá se jen těžko říci, co pro lidi
znamenají, protože každý člověk je jiný a tím pádem i
tento svátek jinak prožívá a chápe odlišně. Pro někoho
znamenají Vánoce čas návštěv, krásných stromků,
pohádek a spoustu dalších nádherných věcí. O trochu
starším lidem dávají dny volna vzácnou možnost zas-
tavit se a vzpomenout si, jaké to bylo, když byli malí.
Jak jim očka zářila, když zazvonil  zvonek a pod
stromečkem ležela spousta dárků. Ale čas Vánoc není
jen dobou nostalgických vzpomínek. Je to hlavně
období činů. Činů, které dělají lidem kolem nás radost.

Doba předvánoční je dnes často spojena se shonem
a nervozitou, protože tento krásný svátek spojujeme s
dárky a penězi. Dárky sice působí radost, ale i závist a
pravá podstata svátků je někde jinde.

Křesťané v celém světě prožívají radost z narození
Ježíše Krista a ve všech kostelích zní radostné
“Nám,nám ,narodil se…
Přeji všem čtenářům našeho časopisu krásné,
požehnané svátky Vánoční a stálé zdraví a štěstí v
novém roce 2012. - V.D.

V září jsme uspořádali soutěž s příjezdem, o které jsme
již informovali. 30.9. jsme se zúčastnili námětového
cvičení v Řetové, kde byla provedena zkouška PS-12.

V říjnu jsme byli na brigádě v lese a v listopadu bylo
pro nás v HZS Svitavy uspořádáno školení pro provoz radiostanic. V prosinci
jsme se podíleli na pořádání závodu ISCAREX.

Teď bych se chtěl vrátit zpět k říjnu. 13.10. v 8:43 nám došla SMS od ope-
račního důstojníka HZS Pardubice o požáru bytovky. Jelikož text této zprávy
byl dost zlověstný - jednalo se o požár bytového domu  a bylo nahlášeno, že
hoří uhlí v kotelně - byl vyhlášen poplach nejvyššího stupně. Tou dobou jsem
byl služebně u Chrudimi a tak jsem zjišťoval telefomicky skutečnou situaci.
I přesto, že pouze dva členové zásahové jednotky jsou zaměstnáni v
Němčicích, na místo události přijeli po 13 minutách. Po příjezdu na místo se
velitel zásahu divil, co tam dělají, že se nic neděje, že dojde pouze k odvětrání
místnosti.

Plán činnosti na rok 2012.
3. března 4. ročník Němčické šťopky (Hasičská zbrojnice)
17. března Maškarní ples (Sál Kulturního domu)
30. dubna Pálení čarodějnic (Areál Člupek)
21. července   Dětské odpoledne (Areál Člupek)
1. září Hasičská soutěž (Areál Člupek)

Dovolte mi ještě jednu poznámku na konec. Po dobu uzavření Kulturního
domu  se čtyři dny v týdnu točilo v Hasičské zbrojnici. Od některých “rejpalů”
se nesly poznámky, kolik že si hasiči vydělali. Mohu říci, že peněz nám moc
nezůstalo. Když školka slavila 30. výročí zahájení provozu a my byli požádáni
o nějaký příspěvek, po úvaze jsme se rozhodli věnovat 10.000,- na stavebnici,
kterou bylo třeba opravit. Nakonec byla stavebnice zakoupena nová.

Co dodat závěrem? Jelikož se blíží Vánoce a konec roku, pak snad jedině 
příjemné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku.

Za SDH Miroslav Jasanský 

S D H  N ì m è i c e

provozní doba od 1.1.2012

Po 8:00–10:00 13:00–16:30 
Út 8:00–10:00    ----
St 8:00–10:00 13:00–15:30
Čt 8:00–10:00    ---- 
Pá 8:00–10:00 13:00–15:00

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že byly pro potřeby obcí a
občanů Pardubického kraje zřízeny dvě informační linky:

466 030 708
466 026 866

na kterých budou zástupci firmy OREDO připraveni
odpočívat na Vaše dotazy a připomínky k jízdním řádům.

Linky budou v provozu
každý pracovní den od 8:00 do 18:00 hodin.

ŠŠŠ

ŠŠŠ



VI 1

Zima

Sněhuláček, panáček,
má modrý klobouček.

Je celý bílý a  krásně třpytivý,
nemá rád, když sluníčko svítí.

Utíká se ochladit do louže,
sluníčko už na něj nemůže.

A tak si říká, že se má,
Že se před sluníčkem vždy schová.

- Andrea Matoušková,3.ročník 

V zimě padá snížek bílý,
rampouchy a vločky tančí jako víly.

V zimě létají vločky
a vločky mají oči jako kočky.

- Aneta Miklová, 3.ročník

B r o u č c i  j d o u  s p á t

Broučci šli spát, protože je na ně
zima moc silná. Ukládají se ke spánku,
třeba do listí. Na domečku museli praco-
vat, než se tam nastěhovali. A v
domečku pak spí až do jara.

- Pavla Kopecká, 2.ročník

Broučci chodí  před zimou spát, protože by mrazem zmrzli. Připraví
si listí, ale to jim dá práci, než ho nasbírají. Udělají si z něj pelíšek. Jsou
vzhůru i v noci a pracují až do rána, aby to všechno stihli.

- Michaela Karlíková, 2.ročník

Byl už podzim a broučci neměli zásoby na
zimu. A neměli ani dům, až našli kládu. A v té že
budou bydlet.Broučci jsou kamarádi s mravenci a
jednou se potkali. Mravenci se broučků ptali, jestli
už mají na zimu domeček a zásoby. A broučci řekli,
že ano, že neumřou.

- Vojtěch Vytlačil, 2.ročník

V zimě sníh padá, padá, padá, 
všude i na naše záda.

Doma je teplo, venku chladno.
V zimě mrzne, mrzne, mrzne,

všechno kolem nás asi zmrzne.
- Ondřej Zolfl,3. ročník

Co vidíme z  okna
Nakres l i  nebo napiš

Byl jednou jeden brouček. A ten brouček si hledal nějaký domeček na zimu.
Ať hledal sebevíc, žádný nenašel. Pak ale najednou uviděl v dálce krásný keř.
Rychle k němu běžel a hned ho začal upravovat. Tuhle ustřihl větvičku, tu sebral
lístek. Z větvičky a lístečků si udělal postýlku a usnul.

- Jakub Sršeň, 2.ročník

Přání  do nového roku 2012
Napiš  svá přání



Z i m n í  p ø í b ì h y
děti 5.ročník

František Brokeš:
KOUZELNÝ SNÍH
Byla jedna malebná
vesnice jménem
Němčice, a když tam
byla zima, to se děly
věci! Po vesnici létaly
vločky, co svět neviděl!
Když jste šli do školy
nebo jeli autem přes
Němčice, tak před vámi
tál sníh a za vámi zase
sněžilo! A spousta
dalších věcí! Ano, zní to
docela divoce, ale já
vás vážně nehoupu.

Karolína Paulová: VLOČKY TANČÍ
Z nebe padaly vločky jako hora mouky.
Ale jednou se mrak slitoval nad vločkami
a v noci vyletěl nad nebe a udělal tam
provazy na tančení, sál a velké světlo.
Vločky si toho všimly a šly se podívat, co
se tam děje. A když tam přišly, tak je
mráček zval k tanci.  Vločky byly velmi
rády, že tančí. 

Kateřina Javůrková: ZLOBIVÝ ANDÍLEK
Byl jednou jeden zlobivý andílek a ten zlobil jako
čertík. Dal mamince do kečupu pastu na zuby nebo
oholil kočičce chloupky holicím strojkem nebo
svatému Petrovi schoval klíč od brány do nebes.
Ale nejhorší bylo, že se kamarádil s čertem a ten
mu jednoho dne vzal svatozář. Andělíčkovi narostly
na hlavě rohy a na nohou kopyta, kožich, ocas a
zčernaly mu vlásky. Tak jej poslali do pekla a tam
topil pod kotlem. Nevěřili byste, jak ho z toho bolela
záda! A od té doby už žádný andělíček nezlobil. Karolína Kovářová: ZIMNÍ PŘÍBĚH VEVERKY

Byla jednou jedna veverka Líza a ta si nemohla nasbírat oříšky na
zimu, protože bydlela vedle pana Nováka a ten kolem lísky nastražil
pasti a oříšky si sbíral sám. Chudinka Líza teď nemá co jíst a ani neví,
že pan Novák má oříšky ve velkém pytli a schované v otevřené garáži.
Jednou kolem Lízy letí ptáček Péťa a pípá, že potřebuje pomoci, že
jeho mláďata honí kocour Drápek. Líza skáče ze stromu na strom, ale
už nemůže, protože jak dlouho nejedla, je velmi slabá. Péťa se ptá, co
se děje a ona mu vše vypověděla. Že nemá dost potravy, protože ji pan
Novák nastražil pod lísku pasti, v noci, že nemůže spát, protože jí stále
kručí v břiše.
Ptáček Péťa řekl: „když mi pomůžeš zachránit moje mláďátka, tak ti
ukážu, kde má pan Novák ukryté oříšky a také ti s nimi pomůžu.“ Vev-
erka Líza hned skočila do vikýře sousedky pana Nováka, paní
Kovářové. Vzala si tam jablko, kousla si do něho, bylo krásně červené
a sladké a dodalo jí dostatek síly. S Péťou pak zachránili jeho mláďa-
ta a Péťa jí za odměnu pomohl vzít od pana Nováka dost oříšků, díky
nim mohla přežít krutou zimu a také se konečně pořádně vyspat.:-) 

Jiří Beran: SNÍH
Byla jedna vesnice a v té vesnici jeden kluk, který se
jmenoval Lukáš. Moc si přál, ať sněží. Když ho maminka
volala, že má jít domů, byl Lukášek moc smutný, že není
sníh. Tatínek se ptá: „Proč jsi tak smutný?“ Lukášek
odpoví: „Není sníh.“ A šel spát. Druhý den se probudil,
podíval se z okna a uviděl, jak z nebe padá bílý sníh.
Hned se oblékl, otevřel dveře a vyběhl ven. Od té doby si
užíval sněhové nadílky, každý den boboval a byl šťastný.

P ø á n í  J e ž í š k o v i
děti 4.ročník

Martin Valíček:
Milý Ježíšku, píši Ti dopis, co bych
si moc přál. Chtěl bych sportovat
hokejbal, přeji si dostat velkého
plyšového medvídka a hlavně nový
mozek, abych byl chytrý. Doufám,
že Ti tento dopis přijde, abys mi
splnil moje sny.

Michaela Vytlačilová:
Ježíšku, přečti si mé přání. Přála bych
si nějaké hračky, malování a knihu o
koních. A také bych si přála, aby byli
všichni na Štědrý večer šťastní.
Prosím, splň mi tohle přání. Děkuji.

Aneta Jindrová:
Milý Ježíšku, přeji si koně. Kůň má rád
jablíčka a mrkvičky. Také má rád seno.
Ježíšku, dej mi ho prosím Tě na
balkon.Nevím, jestli se vejde do dveří,
bojím se, abych mu nepřiskřípla ocas. Měl
by být bílý.

René Hora:
Milý Ježíšku, přeji si pod stromeček
například domácí zvířátko: pejska,
křečka nebo bílou myšku nebo
domácího kocourka. Chci, aby se
jmenoval Bobš. Děkuji Ti, že jsi tak
hodný, já na Tebe nevěřím, ale
když mi to zvířátko přineseš, budeš
opravdu moc hodný.
Bydlím ve vesnici Vlčkov. 

Matěj Vrbický:
Ježíšek má dopis v kapse a v tom
dopise přání pro mě a mé přátele.
Tatínek a já, Tereza a máma se
nemůžeme dočkat. Terka myslí na
dárky, co Ježíšek přinese. Já si přeji autíčko, Terka zase knížku. 

Ivan Škeřík:
Milý Ježíšku, přeji si NHL 9. Také
si přeji přaskáče a lyže. Mohl bys
mi přinést žluté kopačky a
chrániče značky PUMA. Ať jsme
všichni zdraví! Moc děkuji.

Karolína Jasanská:
Milý Ježíšku, moc si přeji, abych měla
pod stromečkem nové hry a pomůcky
do školy. Ještě bych si přála, aby byl
každý šťastný po celý rok. Také si
přeji, aby napadl sníh a mohli jsme
bobovat. Moc Ti děkuji. 

Klára Umová:
Milý Ježíšku, přála bych si k
Vánocům brusle s květinami
a stolní hry Bang, Cink, Oper-
ace, rychlá akce. Pak bych si
ještě přála kuličkovou dráhu.
A také aby byli všichni šťastní,
aby se nehádali a také byli
zdraví. Když mi to splníš,
budu ráda. Moc Ti děkuji.

Kateřina Kočí:
Milý ježíšku, prosím tě, splň mi jedno přání.
Ať jsou na Vánoce všichni šťastní a plní
lásky. Ať jsou všichni rádi, že jsou Vánoce a
padá sníh, ať jezdí na saních. Ať mají radost
ze sněhu a ledu. Na shledanou Ježíšku!

Ondřej Jiskra:
Milý Ježíšku, přál
bych si pod
stromeček dotykový
telefon, světlo na kolo
a MP přehrávač.

Tyto dárky jsou pro
………………………...............................................,
………………………...............................................,
………………………...............................................,
………………………...........................................  a
…………………………............................................

D á r e k
Tuto hvězdičku štěstí bych chtěl/a dát
………………………............................

protože ……………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Hvězdička štěstí



Vážení spoluobčané,
letošní rok byl v mnoha směrech výjimečný. Příroda a průběh počasí nám

byly nakloněny, a tak jsme mohli dosáhnout na poli vesměs rekordních
výnosů. S tím nesouvisí jen příjemné starosti, protože například prodej bram-
bor se prakticky zastavil a je jen otázkou, jaká situace bude na trhu v jarních
měsících. 

V živočišné výrobě můžeme být celkem spokojeni s výkrmem prasat a
drůbeže, méně už s výsledky chovu skotu. 

Řeznictví stále zvyšuje výrobu, odbytu pomohlo otevření čtvrté prodejny,
tentokrát v Litomyšli. 

Středisko mechanizace se muselo vyrovnat nejen se zpracováním vyšší
úrody na našich polích, ale před sebou má ještě úkol vyrovnat se se stále
ostřejší konkurencí na poli služeb, od pneuservisu až po servis techniky, nově
se tomu snažíme čelit i prodejem zemědělské techniky.

Dalším důvodem pro výjimečnost letošního roku je dosud největší inves-
tice v historii podniku, a to výstavba bioplynové stanice na mléčné farmě v
Němčicích. 

Příprava této akce začala v roce 2009. Díky tomu, že jsme získali povo-
lení k připojení do distribuční sítě, jsme mohli odložit úvahy o zrušení mléčné
farmy v souvislosti s tehdejší kritickou situací na trhu s mlékem.

Práce byly zahájeny v březnu letošního roku stavbou silážních žlabů, v
červnu byla zahájena stavba samotné bioplynové stanice. 12. srpna 2011 byly
zkolaudovány silážní žlaby, v průběhu dalšího měsíce už začaly být poprvé
plněny senáží. 4. listopadu jsme získali povolení ke zkušebnímu provozu,
které bylo i podmínkou k udělení licence na provoz bioplynové stanice.

Současná situace je taková, že 30. listopadu byly splněny všechny pod-
mínky nezbytné k zahájení provozu, bioplynová stanice byla připojena k dis-
tribuční síti a neprodleně začalo nahřívání kejdy omezeným provozem jedné
kogenerační jednotky. Po dosažení potřebné teploty budeme moci začít přidá-
vat i další komponenty krmné dávky a začne být vyvíjen bioplyn. Tento proces
bude trvat dva až tři měsíce a předpokládáme, že plný provoz stanice bude
dosažen v průběhu března 2012.

V průběhu jarních měsíců budou provedeny všechny dokončovací práce
a po vyhodnocení zkušebního provozu, proběhne do 30. 6. 2012 konečná
kolaudace stavby.

Přes splnění všech podmínek jsme, díky lobbistickým manévrům infor-
movanějších skupin, nezískali dostatečný počet bodů k získání dotace na
výstavbu, a tak celou akci financujeme z vlastních zdrojů a úvěru od České

spořitelny.
I přes tuto nepříjemnou skutečnost chceme dodržet náš závazek občanům

a zastupitelstvu obce, realizovat do 30. 6. 2012 výstavbu teplovodu a využít
teplo z bioplynové stanice k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody základní
a mateřské školy, šaten fotbalistů s bytem, areálu mléčné farmy, družstevní
bytovky a zatím šesti rodinných domů. Věříme, že tak umožníme obci a
občanům komfortní vytápění a ohřev TUV za příznivou cenu.

V průběhu celé stavby, i její přípravy, se snažíme maximálně komunikovat
se zástupci obce a ceníme si jejich pragmatického přístupu. Snažíme se
odpovědět na jejich oprávněné dotazy, kterými hájí zájmy občanů. V této sou-
vislosti se omlouváme za nepříjemný zápach způsobený jeden podzimní
pátek vyvezením silážních šťáv na pozemky v sousedství obce, který ale v
žádném případě neměl souvislost s bioplynovou stanicí. 

K problému dopravní zátěže: harmonogram dopravní obslužnosti předáme
v nejbližších dnech vedení obce. Předpokládáme, že vyšší dopravní zatížení
by mohlo nastat v jarních a podzimních měsících, by nemělio být vyšší než v
letošním roce, kdy značnou část zátěže představovala doprava stavebních
hmot a rekordní výnosy v letošním roce nám umožnily předzásobit se objem-
nými krmivy. To povede ke snížení osevu kukuřice v roce 2012 až o 90 ha.
Osev na příští rok s návrhem protierozních opatření předložíme zástupcům
obce ke konzultaci, tak jako obvykle, v průběhu zimy.

Navíc by mělo postupně odpadnout denní vyvážení chlévské mrvy na polní
hnojiště.

Na otázku, z čeho by tedy občané Němčic měli z „té bioplynky“ mít radost,
bychom rádi odpověděli:

Bioplynová stanice stabilizuje provoz našeho podniku ve Vaší obci, namís-
to zrušení mléčné farmy pomůže zachovat zaměstnanost i daňové příjmy
obce. Umožní využití do této doby odpadních materiálů. Přispěje k snížení
závislosti na fosilních zdrojích energie, je stabilním a ekologickým zdrojem
energie. Umožní komfortní a levnější vytápění a ohřev vody části obce. Zlepší
významně kvalitu vod v oblasti „Černého moře“. Sníží zatížení životního
prostředí z polních hnojišť. Digestát, jako výstupní hmota, je kvalitním eko-
logickým hnojivem s výrazně sníženým zápachem. Na základě zkušeností s
provozem podobných stanic předpokládáme, že se celkové zatížení životního
prostředí sníží.

V každém případě v první polovině příštího roku, po dokončení všech
prací, počítáme s uspořádáním Dne otevřených dveří, na který si Vás už teď
dovolujeme pozvat, ačkoliv přesný termín ještě neznáme.

Přejeme Všem příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí a spokojenost
v novém roce. Za vedení ZD Sloupnice

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva

C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e
® Děti tvořily obrázky a mandaly z přírodnin.
® Zakoupením výrobků jsme se podíleli na 2 charitativních akcích fondů
SIDUS a CHRPA.
® S teplým počasím jsme se rozoučili akcí“Uspávání broučků“, kdy jsme se
prošli po naší obci s lampiony a za absolvování „stezky odvahy“ si vyloužili
malé občerstvení.
® Děti ze škoní družiny navštívily výstavu stavebnic Merkur, jejíž součástí
byla i dílna, kde si mohly tyto stavebnice vyzkoušet. 
® S životem lidí v sousedním státě se děti mohly seznámit při projektovém
dnu na téma Slovensko.Povídali jsme si o kulturních zajímavostech, přírodě,

poslouchali jsme slovenské
pohádky,ochutnávali sloven-
ské speciality a k obědu nám
paní kuchařky připravily
tradiční slovenské halušky.
® Děti z 5.ročníku se zapojily
do internetové soutěže „Hravě
žij zdravě“, která si klade za cíl
podpořit zdravý životní styl.
® Dalším příspěvkem ke
zdraví dětí je zapojení školy do
akce „Ovoce do škol“, kdy děti
dostávají cca 1krát za 14 dní
zdarma ovoce, zeleninu nebo
ovocné šťávy.
® Svoji kondici děti mohly
zlepšit i při návštěvě plavec-
kého bazénu v Litomyšli.
® 5.prosince k nám tradičně dorazil Mikuláš se svou nadílkou, děti ze škol-
ní družiny se navíc mohly vyřádit na „Mikulášské diskotéce“.
® Vánoce oslavíme koncertem pro rodiče a veřejnost v KD Němčice
21.prosince 2011 a tradiční školní vánoční besídkou.

- LV



E K O Š K O L A

I v letošního roce se účastníme projektu Ekoškola.Vytvořili jsme si
ekotým, ve kterém jsou zástupci všech ročníků, za rodiče paní Jasan-
ská, za obec paní Mgr.Urbánková a za provozní zaměstnance paní
Strážnická.Provedli jsme ekoanalýzu provozu školy, stanovili jsme si
úkoly pro příští dva roky.

BESEDA O ŽIVOTĚ JEŽKŮ A PÉČE O JEŽKA

Co jsme se dozvěděli - Ježek se rodí většinou v červnu. Je to savec,
jako dospělý je masožravý, ale neloví, je to sběrač. Když má přibližně
30 dkg, tak svoji matku opouští. Od narození musí ze100násobit
svoji váhu. Na zimu musí mít alespoň 70 dkg. Aby zimu přežil, pod
listím (pod spadlým stromem nebo pod kupou dřeva) si udělá pelíšek,
aby k němu nemohl mráz a spí. Nejí, nevyměšuje, teplota jeho těla je
asi 6°C a dýchá přibližně 1 - 2x za minutu. Přes zimu ztratí 1/3 své
váhy. Na jaře, když se oteplí, vylézá ze svého zimního pelíšku. Ve dne
spí a v noci hledá potravu.

Náš ježek - "Máma ježková " má ještě druhý vrh v září, a proto se malí
ježečci nestačí do zimy dobře vykrmit. To je právě případ našeho
ježka, kterého máme na starost, abychom ho vykrmili, uložili k zimní-
mu spánku a na jaře vypustili do volné přírody.
Děti mu daly jméno : JURÁŠEK

SBĚRNÝ DVŮR

Dalším úkolem několikaletého projektu Recyklohraní bylo popsat
konkrétní sběrný dvůr v okolí naší obce, zjistit, jaký odpad tam
můžeme odvézt a bezplatně uložit, dále vymyslet „ideální” sběrný dvůr.
Za tyto úkoly děti získávají body, které si mohou vyměnit za hry a učeb-
ní pomůcky nebo sportovní vybavení.

- Lydie Věnečková

V r o c e  2 0 11  j s m e  o d  P a r d u b i c k é h o  k r a j e  z í s k a l i  f i n a n è n í  p o d p o r u  n a  t y t o  p r o j e k t y

VŠEZNÁLKOVY STROMY ŽIVOTA (20.000 Kč)
V rámci tohoto projektu jsme realizovali tyto akce a činnosti:

Můj strom
® celoroční projekt pro žáky 4. a 5. ročníku. Dvojice žáků si vybrala  jeden strom v
okolí školy, pozorovala ho,  fotila ho  po dobu 1 roku
® v každém ročním období zaznamenávala změny, napsala o něm pohádku, zpra-
covala o něm výukový plakát

Návštěva ekovýchovných programů ekocentra PALETA
® Letokruhy
® Kouzla lesa

Návštěva  naučných stezek v
okolí obce 
® Údolím skuhrovského potoka
® Černá hora                                 

Besedy s odborníky
® O myslivosti s ing.Stanislavou
Šmídovou-ref.lesní pedagogiky.        
® O životě ježků s pí Malátkovou,
následně jsme se zapojili do akce
„Ježčí mimina“, pomůžeme přezi-
movat malému ježkovi a na jaře ho vypustíme do volné přírody.
® O životě včel  s chovatelkou slečnou Martinou Junkovou byla tak hodná, že nám
10. 6. ukázala své úly a včely. O včelách jsme se dozvěděli hodně užitečných a zají-
mavých informací, například: jak dlouho žijí včely,  jak vyrábějí med a spoustu jiných
zajímavostí. 

Tvorba herbářů listů
Žáci si vytvořili herbáře listů dle
vlastního výběru, zaznamenali
datum a místo nálezu listu, z
herbářů jsme uspořádali výs-
tavku.

Škola v přírodě – probíhala na
Pálavě(zvolili jsme atraktivní
přírodní lokalitu). Součástí byla:
Návštěva naučné stezky a
jeskyně Turold, naučné stezky
Lužní les, naučné stezky Lednické rybníky, plnění úkolů na pracovních listech se
zaměřením na stromy, život v  korunách stromů, význam stromů pro život, smyslové
a prožitkové hry v přírodě.

® Soutěž o nejoriginálnější účes - “lesního skřítka“, “lesní víly“
Začlenění tématu STROMY do vyučovacích předmětů.
® Krmení lesní zvěře (kaštany, mrkev jsme odnesli do lesa do krmelce).
® Péče o krmítko - pečovali jsme o krmítko ve škole, na nástěnce jsme vyvěsili
„ptačí jídelníček“.
® Třídění odpadu ve škole ve všech třídách.
® Zjištění stavu šetření papírem ve škole - provedli jsme  ekoanylýzu podle pra-
covních listů z projektu Ekoškola.
® Sběr starého papíru.
® Výsadba   nových  stromů - děti si  společně vysadily „svůj“ strom.
® Tvoření mandal ze semen a přírodních materiálů.
® Uspávání broučků (loučení s létem).
® Uspořádání ankety na téma šetření papírem a sepsání nápadů, jak šetřit.

VŠEZNÁLEK  PO  ŠKOLE (10.000Kč)
PŘÍNOS PROJEKTU:
® Širokou nabídkou alternativní zájmové činnosti projekt pomohl
rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi, napomohl k předcházení sociál-
ně patologickým jevům a k primární prevenci drogových závislostí.
Pro žáky jsme uspořádali 5 denní pobyt - školu v přírodě, kde jsme
se věnovali také osobnostní výchově se zaměřením na mezilidské
vztahy.

® Díky cenově dostupné nabídce zájmové činnosti se do ní mohly
zapojit i děti ze sociálně slabších rodin, všechny aktivity měly děti ve
škole nebo v místě bydliště, nemusely za nimi dojíždět. V období
leden - červen pracovaly v kroužcích: Šikulové, Angličtina, Pohybové
hry, Hra na zobcovou flétnu, Keramika, Společenské hry. 
V období září - prosinec v kroužcích: Angličtina, Pohybové hry, Hra
na zobcovou flétnu, Keramika, Dramatika.
® Prohloubení zájmu o obec a náš kraj
- součástí projektu byly výpravy do okolí
- na naučné stezky, do Pardubic,v místním kulturním domě bylo
uspořádáno několik akcí pro veřejnost.
® Seznámení dětí s netradičními sporty, materiály a technikami
motivace pro rozvoj individuálních zájmů.                   
® Prezentace školy a Pardubického kraje na veřejnosti, součástí pro-
jektu bylo divadelní představení, karneval,  drakiáda, „Uspávání
broučků“, apod. - Lydie Věnečková



M a t e ø s k á   š k o l a
Co je nového ve školce. . 

Letos na podzim jsme si užívali krásné počasí,
hráli jsme si na zahradě i na hřišti. Sotva začal
foukat příznivý vítr, pouštěli jsme draka. Počasí nám
na dra-kiádu bohužel nepřálo,  ale snad příště budeme
mít více štěstí. 

22. října naše děti vystoupily s programem na
Besedě se seniory v Kulturním domě. Děti byly velmi šikovné, odvážně zpívaly i přednášely bás-

ničky. Na závěr rozdaly hostům dárek a přáníčko pro
radost.

Koncem října jsme si s dětmi povídali,  jak se
připravují zvířátka na zimu a rozhodli jsme se, že letos
broučkům pomůžeme a budeme je uspávat. Vyrobili jsme

spolu s p. učitelkami postýlku z krabičky od
čaje, broučka položili na lísteček z barevného papíru a

pak jsme jen čekali, kdy už bude pěkný večer a 1.

listopadu se vydali průvodem a za světla lampiónů na
cestu. Na začátku jsme si u školky poslechli pohádku
o tom,  jak šli spát čmeláci a pak už nás vedla světýl-
ka až na to místo,  kde byla hromada listí. Právě tam
jsme dali broučky spát. Bylo to místo kouzelně
osvětlené lampičkami a lampiónky, které děti vyrobily
na výtvarném kroužku. 

Na tomto místě také svítil dýňový strašák Dýňák.
Broučkům jsme na dobrou noc řekli básničku a zazpívali ukolébavku. Měli jsme štěstí, bylo moc

hezky, nefoukalo, nad námi svítily hvězdičky a my se
mohli rozejít, svítit si na cestu lampiónkem a

přemýšlet o tom, jestli se broučkům už něco zdá. 
Listopadové dny byly krásné a teplé, proto se

nám vydařil i výlet do Litomyšle na pohádku Není drak
jako drak. Bylo to velmi dobré vystoupení herců z
Plzně, plné zajímavých překvapení. Děti byly

nadšené, pozorně sledovaly celý děj. Draci byli krás-
ní,  jak můžete vidět na obrázcích. 

Každý rok se s příchodem adventu začínají
přípravy na Vánoce. Letos jsme ale ještě připravili

na první adventní neděli setkání u Vánočního stromu u
obchodu v Němčicích. Sešlo se hodně lidí u obchodu a
po skončení krátkého programu jsme Vánoční strom
slavnostně rozsvítili. Kdo přišel,  mohl ochutnat svařené
víno nebo ovocný čaj. Byl klidný večer a my jsme se za
svitu hvězdiček rozešli domů. Kéž bychom si v advent-
ním čase našli chvilku a zastavili se v tom každoročním
shonu a užili si spolu s dětmi ten kouzelný čas očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Děku-
jeme všem, kdo dali do kasičky dobrovolné dary. Mikuláš mohl nadělit dětem hračky v ceně
1300 Kč. Mockrát děkujeme všem a panu Chocholovi. Za pomoc děkujeme také Obecnímu úřadu
a dalším dobrovolníkům,  kteří pomohli akci zajistit. 

5. prosince čekáme ve školce vzácnou návštěvu. Tak jako každý rok přijde Mikuláš, anděl a
čert. Děti se mohou těšit na nadílku a dovádění v čertovských převlecích. 

Hned po Mikuláši začneme připravovat Vánoční besídku pro rodiče,  která bude 15.12.  v 15
hodin. To už bude zbývat jen krůček do Vánoc. Přejeme všem čtenářům našeho Zlatého pásku
krásné Vánoce, pohodu,  štěstí, hodně dobrých přátel a stálé zdraví v Novém roce 2012. - VD

Mikuláši, Mikuláši, sníh se na Tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť, copak pro nás máš?

Stalo se již tradicí, že každý rok zavítá do školky a do
školy Mikuláš, anděl a čert.
Ani letos tomu nebylo jinak. Děti s netrpělivostí čekaly na
vzácnou návštěvu.
Naučily se básničky a písničky, aby se mohly Mikulášovi
pochlubit, co všechno už dovedou. Samozřejmě musely
slíbit, že budou hodné. Odměna za dětské snažení byla
veliká. Děti dostaly  velkou dřevěnou  stavebnici, dětské
nářadí, oblíbené skládanky, obrázkové kostky a velikou
stavebnici, která se jmenuje Storia a děti si z ní velmi
rády staví. Nechyběla knížka od čerta  a taky knížka od
anděla. Mikuláš by to jistě všechno sám nezvládl zařídit,
proto mu pomohli dobří lidé, kterým se v naší moderní
řeči říká sponzoři.
Děti děkují: rodičům a Spolku dobrovolných hasičů z
Němčic a přejí jim krásné Vánoce a hodně zdraví v

novém roce. - VD

Němčický oddíl 
a jeho úspěchy v roce 2011

Tento rok pro náš oddíl  úspěšný nejen v závodnic-
kém měřítku, ale i co se týče ukázek a soustředění.
Přivedl nám mnoho nových lidí, a to nejen začátečníků,
ale i zkušených karatistů, čímž se zkvalitnilo cvičení.

Letos se nám podařilo získat celkem 24 medailí různé
barvy. Zásluhu  na tom měly i děvčata, která se neobje-
vují na závodní scéně moc dlouho. Největších úspěchů

v letošní sezóně dosáhla Lenka Jůzová, mezi ty největší patří 3. místo na
Mistrovství ČR seniorů a masters (hned při svojí první účastí na mistrovství
republiky seniorů potvrdila, že patří ke špičce českého karate) a 2. místo  na
mezinárodních závodech v Hradci Králové. Nejúspěšnější závody sézóny
byly rozhodně v Litomyšli. Odvezli jsme si celkem 8 medailí. Lence Jůzové se
zde podařilo vyhrát vše, v čem mohla nastoupit, celkem si odvezla pět zlatých.
Terezce Tmějové se rovněž dařilo, získala jednu bronzovou a dvě zlaté. Dále
jsme získali dvě třetí místa ze závodů v Jablonném nad Orlicí od Karolíny
Jasanské a také třetí místo ze závodů ve Vamberku a Ústí nad Orlicí od Adély
Ledvinové.

S p o r t   -   V o l n ý  è a s
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Vážení rodiče, příznivci sportu,
Krátce k našemu Cvičení s dětmi. V minulém čísle
jsme popisovali naše příjemné starosti s množstvím
dětí. Přesto, že naše řady opustilo 8 dětí, kteří pos-
toupili do 6. třídy, máme další mladou krev, která je ve
stejném počtu doplnila. Rozdělení cvičení na 2
skupiny byl rozhodně krok správným směrem pro
kvalitu programu i bezpečnost dětí. 
Mladší děti – středa (4-6 let)
Středeční cvičení pokračuje v duchu zábavných her, běhání, skákání, špl-
hání a míčových her. Děti si zvykají na kolektiv, učí se odpovědnosti a hry
fair play. Scházíme se v poměrně hojném počtu, ale pravidelnost docházky
u těchto dětí není příliš vysoká. Přece jenom jde o malé špuntíky, od kterých
nikdo neočekává disciplínu. Je skvělé, že někteří z rodičů se sami zapojují
a pomáhají s drezůrou malých „šelmiček“.
Starší děti – čvrtek (6-11 let)
Zakoupili jsme fotbalové balony a v 10 členné skupině trénujem florbal i fot-
bal. Kluci jsou z hry nadšení a doufáme, že jim to dlouho vydrží. Vize do
budoucna je přes zimu kombinovat tyto dva sporty doplněné volejbalem a
jakmile se zazelená tráva, dát větší důraz na fotbalový míč. Uvidíme jaký
bude zájem a spokojenost dětí. Velkou radost nám udělal Pepa Hynek, který
začal pomáhát s výchovou našich sportovců, v jednom se to dělat nedá.
Výhled do 2012
Zatím si pouze pohráváme s myšlenkami, co zorganizujeme příští rok za
veřejnou akci. Logické by bylo uspořádat opět dětskou olympiádu, která
měla velký úspěch. Nejsme zatím rozhodnuti, ale letos to asi necháme
nějakému Londýnu, prej se něco chystá :-))
Předem máme rezervovaný areál hřiště na termín 16.-17.6.2012, ale vše se
ještě může změnit. Určitě bychom tuto aktivitu chtěli připravit jako dvouden-
ní, s přespáním ve stanech. Našim cílem je nejen setkání dětí, ale i rodičů
a všech přátel sportu. O konečném rozhodnutí se dozvíte v jarním vydání
Zlatého pásku.
Zápas v Osíku
V sobotu 3.12. se nám podařilo domluvit přátelské utkání ve florbalu v
Osíku. Díky nemocím jsme nakonec sestavili tým 6 borců. Jiří beran, Ivan
Škeří, Martin Valíček, Jan Punčochář, Ondra Zolfel a Lukáš Pavliš. Po
výprasku 14:0, který jsme utrpěli v létě od věkově starších dětí jsme se ten-
tokrát do Osečáku doslova zakousli. V polovině zápasu, kdy jsme vedli 1:5
se soupeř probudil a začal dotahovat. Konečné vítězství 5:7 nám však už
nikdo nevzal. Měl jsme obavu, že si kluci neporadí s prostorem velké haly,
ale zvládli to na jedničku, skvělý výkon všech do jednoho. Velké díky patří
Kamile Petrašové za organizaci a sladkou tečku, kterou si kluci vysloužili.
Budeme nadále připravovat podobná utkání pro zpestření programu cvičení.
Za děti vám přejeme krásné prožití Svátků vánočních a šťasný nový rok
2012. - LP, MK, JH  - TJ Sokol Němčice

Tak nám začala nová šachová sezona 2010 – 2011. Jsme opět zařazení do
Krajské soutěže východ. V sezoně minulé, jsme sice zvítězili, ale vzhledem k
již chronicky známým skutečnostem, jsme opět nepostoupili do vyšší soutěže.
To ale neznamená, že v letošním ročníku opět nebudeme bojovat o titul. Takže
jedeme na titul jako každý rok. Kádr našeho oddílu nedoznal v podstatě
žádnou změnu. Členy našeho družstva jsou, řazeno od první šachovnice:
Pěkník Milan, Pail Milan, Jasanský Karel, Myška František, Petrželka Karel,
Racek Josef, Kapoun Martin, Dubišar Jiří, Vrbický Ladislav, Hubinka Lukáš. 

Letošní sezonu jsme zahájili v České Třebové, kde jsme zvítězili celkem
výrazně 4:1. Vyhráli Pail, Myška a Kapoun, remizovali Pěkník a Racek. Ve
druhém kole jsme doma přivítali silné družstvo Sokol Městečka Trnávka. Po
vyrovnaném průběhu jsme nečekaně, ale zaslouženě zvítězili 5:0, kdy vyhráli
Pěkník, Jasanský, Myška, Petrželka a Racek. V kole třetím jsme jeli do Svitav
k zápasu s místním šachovým klubem “C“ a prohráli 3,5:1,5, kdy vyhrál pouze
Myška, remizoval Jasanský a prohráli Pail, Racek a Hubinka. V následujícím
4. kole jsme nad domácími šachovnicemi přivítali družstvo TJ Štefanydes
Polička E. Opět po vyrovnaném boji zvítězili 3,5:1,5, kdy vyhráli Pail, Myška a
Racek, remizoval Pěkník a prohrál Petrželka. Doufám, že v následujících
kolech své soupeře ještě řádně potrápíme. - Ing. Josef Racek

Pořadí jednotlivců po 4. kole body zápasy
1. Myška František 4,0 4
6. Racek Josef 2,5 4

11. Pěkník Milan 2,0 3
13. Pail Milan 2,0 3
19. Jasanský Karel 1,5 2
29. Kapoun Martin 1,0 1
39. Petrželka Karel 1,0 2

Tabulka po 4. kole
P Družstvo Záp V R P Body Skóre    Výher
1. ŠK Svitavy C 4 3 1 0 10 12,5 : 7,5 10
2. TJ Sokol Němčice 4 3 0 1 9 14 : 6 12
3. ŠK Svitavy B 4 2 2 0 8 12 : 8 9
4. TJ Lok. Česká Třebová C 3 1 1 1 4 7 : 8 4
5. TJ Sokol Krouna 3 1 0 2 3 7,5 : 7,5 5
6. TJ Jiskra Litomyšl C 3 1 0 2 3 7 : 8 6
7. TJ Štefanydes Polička E 4 1 0 3 3 8.5 : 11,5 6
8. TJ Štefanydes Polička F 3 1 0 2 3 5,5 : 9,5 5
9. Sokol Městečko Trnávka 4 0 2 2 2 6 : 14 5

Š a c h y/ /

Cvièení  s  dìtmi
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Výsledky se totiž dostaví až po pořádné

dřině. Proto jsme v únoru  pořádali seminář s Kamilem Guzkem z
královehradeckého oddílu karate. Je to akademický mistr ČR 1992 v kumite a
také byl stříbrný na Světovém poháru Eslov 2005. Poskytl nám mnoho
užitečných rad, které se hodí nejen do závodního karate, ale i pro vylepšení tech-
niky. Soustředění bylo zakončeno páskováním, které dopadlo velice dobře,
neboť všichni zúčastnění dosáhli vyššího technického stupně.

V létě se konalo  soustředění ve Vranicích, kde se od pátku do neděle cvičí
různé bojové sporty, jako je karate, fitbox, aikido a relaxuje se při tai-chi či józe.

Zúčastnili jsme se několika ukázek. Vidět jste nás mohli na zdařilé akci Strong-
man, která se konala v létě na litomyšlském náměstí, dále na ukázkách v
Nedošíně ku příležitosti otevření nového dětského hřiště. Na konci roku jsme
prezentovali naše umění v Němčicích na závodech Iskarex.
Přejme si,  ať je příští rok  přinejmenším tak dobrý, jako byl ten letošní. - JK


