
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli je tu opět po podzimu zima, i když spíše jen,
pomineme-li jeden větrný víkend s prvním chumelením, podle data v
kalendáři. Vánoce budou zase asi na blátě, skoro jako každý rok. Tak
budeme doufat spolu s našimi dětmi, že snad v novém roce trochu
nachumelí. I když podle některých občanů a občanek by zima a s ní
spojené chumelení být vůbec nemusely, jedná se o překrásné roční
období, když se tedy vyvede.

První sníh také trochu prověřil naši připravenost na zimní
údržbu. Snad se nám to podařilo zdárně zvládnout. Někdy to není
opravdu jednoduché zvolit tu správnou variantu zimní údržby zvlášť,
když se teploty pohybují nahoru dolů okolo nuly. Odkdy prohrnovat,
když prohrneme tak z většiny cest uděláme kluziště, když je pod
nulou, posypeme a odpoledně nám to všechno stejně nataje, v noci
zmrzne, trochu nachumelí a můžeme sypat znova. Nějak si s tím však
musíme poradit. Problémy máme někdy opravdu ve Zhoři, kde bývá
většinou více sněhu než v ostatních částech obce a díky úzkým
uličkám a kopečkům. Zní to zvláštně, ale také opravené cesty v
kopcích nám přidělávají starosti. Traktor se tam smeká úplně stejně
jako každé jiné auto. Na exponovaných místech a u kopečků máme
umístěné bedny s posypovým materiálem a solí. V případě potřeby
tento materiál používejte k posypu místních komunikací, my ho tam
zase doplníme. Také bych chtěl vyzvat především občany ve Zhoři, aby
na nás pamatovali a neznemožňovali nám provádět zimní údržbu
zaparkovanými automobily a dobře vystavenými popelnicemi. Radlice
visí na třech bodech a může uskočit a poškodit právě vaše vozidlo a
hned bude nepříjemnost. V lepším případě se radlice zvedne a na
komunikaci zůstane kupa sněhu a údržba se nepovede a bude zase zle.
Pomáhejme si a společným úsilím to snad zase nějak zvládneme.
S výhledem na konec roku stejně jako každý konec roku je spojený s
klasickým blázincem. Média nás opět straší kromě jiného i novým
občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014. Po absolvovaném
školení, kde přednášela uznávaná odbornice na veřejné právo, jsem
nabyl dojmu, že to samozřejmě bude mazec, ale kromě několika
nepovedených věcí, jako např. že dům již nebude nemovitost (úsměvné
že), které budou určitě dříve nebo později napraveny, tato zcela nová
norma přináší i řadu dobrých ustanovení a opatření, které naše
společnost již dlouho potřebovala. Když použiji volně slova školitelky,
tak tento zákon umožňuje i použití zdravého selského rozumu nad
suchým a dogmatickým výkladem § zákonů. No uvidíme, jak si s touto
normou my Češi poradíme, mám na mysli naší nedostižnou kreativitu
z malé nicotné záležitosti udělat velký problém. V tomto případě nám
již asi výmluvy na EU nepomohou. 
Připravujeme a děláme inventury a další úkony potřebné k ukončení
roku. Také se snažíme zaplatit své dluhy, což se nám i kupodivu
povede. Změna rozpočtového určení daní nám skutečně trochu peněz
přilila do rozpočtu. Myslím, že by nám na konci oproti minulým letům
mohlo i něco málo zbýt v naší erární kase. Nechme se překvapit, až to
všechno spočítáme, budete s hospodářským výsledkem seznámeni.
Provedli jsme vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova Pardu-
bického kraje, která byla využita na parkové úpravy ve středu obce. Na
jaře tam ještě do kruhu umístíme altán, myslím že bude vypadat velmi
pěkně. Měla by ještě následovat úprava parčíku před prodejnou Konzu-
mu a snad i před Obecním úřadem. Zaslechl jsem i připomínky typu: v

parku si stavíme cestičky a lidi na silnici necháme od kamionů pozabí-
jet. Věřte mi, opravdu dělám pro realizaci chodníku, především ve
Zhoři, co jde. Ono to jde, ale pomaleji než jsem si myslel. Naše admi-
nistrativa je opravdu „kvalitní“ a velmi náročná. V případě zhořského
chodníku se na druhou stranu velmi rychle blíží magické datum 6. 1.
2014, kdy musíme, chceme-li se ucházet o dotaci na tuto stavbu z
prostředků SFDI, poslat kompletní žádost do tohoto ústavu. Kompletní
žádost s kompletní dokumentací pro výstavbu a s platným stavebním
povolením s nabytím právní moci. Právě posledně jmenované povo-
lení mi dělá velké vrásky, neboť v okamžiku psaní tohoto článku je
ještě nemám.
Dále jsme vyúčtovali i další dotace, společně s prostředky základní a
mateřské školy dotaci na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ, další
dotaci ZŠ pod zajímavým názvem Všeználek v lese z Programu pro
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardu-
bickém kraji v roce 2013. Kromě dotace na výstavbu chodníku se
snažíme získat i dotaci pro manipulaci s biomasou (trávou a roštím).
Již z názvu jistě vidíte, jak dokážeme u nás z běžné záležitosti
(komunální technika, kterou potřebuje každá obec a město) vykouzlit
skoro magický a mediálně známý pojem.
V posledních dnech jsme ještě doplňovali další a další materiály pro
ukončení a administrace projektu na snížení prašnosti v naší obci. Tam
jsme měli komplikaci s jedním nesplněným termínem a dostali jsme se
do časového skluzu, než nás opět vrátili do administrativního procesu.
Teď očekávám vydání Rozhodnutí o přidělení dotace s následným
poskytnutím dotace. Jelikož nám již technika stojí v garáži a my
museli v souladu s podepsanou smlouvou uhradit dodavateli kupní
cenu, vzali jsme na překlenutí doby do proplacení dotace úvěr, který
bude touto dotací splacen hned, jak to půjde.
Měl jsem také v listopadu na návštěvě zástupce Lesů ČR a debatovali
jsme o stále zmiňovaných a velmi potřebných protipovodňových
opatřeních. Díky liknavému přístupu jednoho nejmenovaného minis-
terstva, které tyto dotace má poskytovat a za celý rok 2013 nebylo
schopno potřebnou výzvu vygenerovat, jsme vlastně celý tento rok
ztratili. Podle posledních zpráv se dá očekávat vypsání námi očeká-
vané výzvy snad někdy na jaře roku 2014. Což pro nás znamená, že s
ohledem na předpokládanou časovou náročnost výběrového řízení na
celou stavbu budeme velmi rádi, když se na podzim 2014 začnou ale-
spoň přípravné práce. To v případě, když nějaký odmítnutý uchazeč o
zakázku nenapadne výběrové řízení nějakými soudními úkony. Oprav-
du je mi moc líto, že zainteresovaným občanům nemohu zatím podat
příznivější zprávu. Pevně věřím, že se ale celá velká investiční akce
povede jak jen to půjde.
Více hodnotit stávající rok budu až v příštím zpravodaji . 
Co nás očekává v roce 2014? To kdybych věděl. Máme více věcí v
takovém rozestavěném stavu kde jejich realizace nezávisí jen na nás,
ale na dalších nevyzpytatelných okolnostech, jednu instituci jsem již
zmiňoval. Bude také záležet, jak budeme úspěšní v případě podaných
žádostí o dotace a tomu se v rozpočtu a v celé činnosti i přizpůsobit.
Realizovat se ale určitě bude adaptace,přestavba hasičské zbrojnice ve
Zhoři. Po 1.1.2014, kdy dojde opět k úpravě zákona o veřejných
zakázkách bude provedeno výběrové řízení na dodavatele této stavby,
respektive přestavby. V zastupitelstvu již také již nějaký čas řešíme
varianty opravy střechy na mateřské škole v Němčicích. Varianty jsou
v podstatě tři, oprava stávající ploché terasové střechy se zateplením ,
realizace sedlové střechy s prostorovou rezervou pro další využití
(např. byty nebo sklad) a varianta něco mezi těmito dvěma, nízká
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sedlová střecha v podstatě bez využitelného prostoru. Každá má své
výhody, nevýhody a také předpokládané náklady které se pohybují od
cca 0,7 možná až ke 4 mil Kč. Nějak se rozhodnout budeme muset,
neboť oprava této střechy je již opravdu nutná. Věřím, že nakonec
rozhodneme správně. Budeme se muset také více věnovat stavu našich
místních komunikací. Letos jsme se k nim zachovali dost macešsky a
tak bychom to měli v příštím roce napravit. 
Ta naše blbá doba je opravdu náročná. Zkusme ji nepodléhat a těšit se
i z malých a každodenních věcí. Třeba čekárna na odbočce na Svinnou
je myslím milý malý vánoční dárek pro naše občany i občany Svinné
a další kolemjdoucí. Na jaře ji ještě trochu domalujeme aby vypadala
ještě více k světu.
Popřeji tedy všem našim i kolemjdoucím občanům a občankám pří-
jemné prožití nadcházejících Vánoc a samozřejmě i nového roku 2014,
ať nám vydrží zdravíčko a s ostatním si snad nějak poradíme.

- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

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
106/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání
pro den 18. 9. 2013. (7,0,0)
107/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo nájemkyni kultur-
ního domu finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dovybavení inven-
táře kuchyně. Finanční příspěvek, dotace podléhá vyúčtování. (7, 0, 0)
108/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příspěvek MAS Lit-
omyšlsko ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek nepodléhá vyúčtování. (5,2,1)
109/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem bytu v
budově ZŠ čp. 114 v Němčicích na dobu určitou, a to od 1. 9. 2013 do
30. 6. 2015. (9,0,0)
110/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo předběžně možnost
prodeje p.p. 346/2 o výměře 1656 m2 v k. ú. Zhoř pro výstavbu rodin-
ného domu. Prodej bude zveřejněn na úřední desce Obce a následně
opět předložen zastupitelstvu obce k projednání. (9,0,0)
111/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost o pronájem
prostor (garáže) pro uskladnění krmiva a dočasné uložení ulovené zvěře
v lednici z důvodu potřeby využití tohoto prostoru pro průběžné
uskladnění elektrospotřebičů pro zpětný odběr. (9,0,0)
112/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o
navýšení kapacity ZŠ na 70 žáků a současně i navýšení kapacity školní
jídelny na 110 strávníků s účinností od 1. 9. 2014. (9,0,0)
113/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení pronáj-
mu nebyt. prostor v čp. 26 ve Zhoři stávajícímu nájemci do 31. 12.
2013. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna. (9,0,0)
114/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR, id. Č. 48133981, dotace ve
výši 306.744,- Kč na akcia. Adaptace hasičské zbrojnice v Němčicích,
místní části Zhoři. (9,0,0)
115/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby
číslo: IV-12-2011908/VB/01 pro uložení elektropřípojky pro
novostavbu na p.p. 861/3 v k.ú. Němčice u České Třebové, obci
Němčice, místní části Člupek. (9,0,0)
116/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o

dotaci z POV Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč na úpravy
veřejného prostranství – přístupy k MŠ a ŠJ. (9,0,0)
117/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání
pro den 16. 10. 2013. (8,0,0)
118/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo na
Rekonstrukci podlahy v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy
Všeználek, Němčice 114 v rámci akce: Tělocvična pro všechny, v
hodnotě díla 301.266,- Kč (vč. DPH) s realizací v 10/2013. (8,0,0)
119/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dodatečně Smlouvu
o dílo na stavební práce v rámci projektu: Obnova veřejného pro-
stranství a zeleně v Němčicích v hodnotě díla 289.713,- Kč (vč. DPH)
a termínem realizace v 10/2013. (8,0,0)
120/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Nařízení obce
Němčice č. 2/2013, Tržní řád, zakazující podomní prodej v obci, plat-
nost od 1. 12. 2013. (8,0,0)
121/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo parkování osobního
automobilu v objektu bývalé hasičské zbrojnice ve Zhoři v období
12/2013 až 2/2014 za částku 1.000,- Kč. (8,0,0)
122/2013 - Zast. obce Němčice schválilo zapůjčení prostor bývalé
pošty pro činnost kroužku ručních prací od 1.12.–31.12.2014. (8,0,0)
123/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě na prodej p.p. 346/2 pro stavbu rodinného domku za
celkovou konečnou cenu 118.404,- Kč. (8,0,0)
124/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přerušení činnosti
školní družiny v době vedlejších prázdnin v případě, že se ho zúčast-
nilo méně jak 7 žáků. (8,0,0)
125/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočtovou změnu
č. 3 obce Němčice. (8,0,0)
126/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání
pro den 13. 11. 2013. (5,0,0)
127/2013 - Zast. obce Němčice schválilo Smlouvu o podmínkách
provedení stavby: Oprava silnice II/360 Litomyšl-Němčice. (8,0,0)
128/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.IV-12-2010702/VB/1, Němčice, 1251/4, Petr
Kuchta –svod + SS100 na p.p. 1257/1 a 1617 v k. ú. Němčice. (8,0,0)
129/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo uzavření Smlouvy
na pořízení projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti na
akci Manipulace s biomasou v obci Němčice s AGROTEC a. s. v
celkové ceně díla po přiznání dotace 60.000,-Kč. (7,0,1)
130/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks jilmu na
p.p. 1707/1 v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové. (8,0,0)
131/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přijetí úvěru od
Komerční banky ve výši 1.400.000Kč na předfinancování dotace na
snížení prašnosti v obci. (8,0,0)
132/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí s umístěním stavby
verandy domu čp. 87 v k.ú. Němčice u České Třebové na st. p. 349 o
výměře 9 m2 ve vlastnictví obce Němčice a schválilo její prodej za cenu
89,35 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 804,- Kč vlastníkovi stavby. (8,0,0)
133/2013 - Zast. obce Němčice schválilo Směrnici k účtování obědů č.
28, určení účtu 518 pro účtování nákladové položky na obědy. (8,0,0)
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Předtančení:  juniorský pár T. Bohdálek a K. Šmídová
Tradičně netradiční vystoupení němčických sólistů



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

22.12. KD Předvánoční táboráček se svařáčkem
27.12. 16:30 SOKOL Turnaj ve stolním tenise registrovaní
28.12. 14:00 SOKOL Turnaj ve stolním tenise neregistrovaní
31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovské vážení
31.12. KD Silvestr v Kulturním domě
25.1. Obec 13. Obecní ples
14.2. Šlégl 13. Divadelní ples
22.2. KD Nekulturní ples
8.3. SZMKT Němčická šťopka

Spoleèenská kronika

Na podzim
se v naší obci narodili

Jan Rambousek (v červnu) Němčice
Anežka Beranová Němčice
Sofie Fišarová Člupek
Anna Zavřelová Člupek

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

Halada Viktor 94 let Němčice
Štarmanová Jaroslava 75 let Člupek
Stráník Karel 75 let Člupek
Řehoř Václav 70 let Zhoř
Němcová Věra 65 let Člupek
Rozlivka Jan 65 let Němčice
Jiskra Miroslav 65 let Němčice
Leníček Josef 65 let Zhoř
Hác Václav 60 let Zhoř
Vrbická Leokadia 60 let Němčice
Hájková Jarmila 60 let Němčice
Kodytek Václav 60 let Člupek

jsme se rozloučili
Drahoslava Vavřínová Němčice
František Štarman Člupek

D ù m  “ N a  n e b e s í c h ”

13. DIVADELNÍ PLES
PÁTEK 14. ÚNORA 20:00

SÁL KULTURNÍHO DOMU 

Dobrá nálada, bohatá tombola, příjemná zábava
Předtančení  - tentokrát z Moravy

půlnoční překvapení

Adventní koncert v Kaplièce

V pátek 6.prosince byl v naší Kapličce již 3.adventní koncert.Již
tradičně na něm vystoupil smíšený pěvecký soubor Vlastimil z Lito-
myšle. Byl to pro skupinku místních příznivců dobré hudby velmi
krásný a hodnotný kulturní zážitek. Hrstka lidiček se přece jen sešla
a i když účinkující byli co do počtu v převaze, nic nám nebránilo
zaposlouchat se do nádherného zpěvu a nechat v sobě rozeznít tu
pravou předvánoční náladu. Ti, co přišli, rozhodně nelitovali a vědí
že za rok přijdou zas, protože je to každý rok zase o kousek hezčí.
Snad i to počasí nám bude příště více přát.

- VD

SILVESTROVKÉ MĚŘENÍ
aneb přijďte si to k nám nechat změřit!

Na Silvestra bude v domě NA NEBESÍCH od 13:00 hod. zahájen
první ročník akce SILVESTROVSKÉ MĚŘENÍ. 
Měření je bezbolestné, vhodné pro ženy, děti i muže. Při měření nej-
sou odhalována žádná diskrétní či jinak choulostivá místa. 
Po celou dobu SILVESTROVSKÉHO MĚŘENÍ bude zajištěno
teplo, tekutiny, domácí tlačenka a prdelačka.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Dne 1. prosince 2013 jsme se opět sešli před Obecním úřadem v
Němčicích, abychom společně oslavili příchod adventních svátků
rozsvícením vánočního stromku.
Žáci naší školy si připravili krátký program složený z tradičních
vánočních koled a za doprovodu fléten si s nimi mohli všichni pří-
tomní zazpívat a navodit si příjemnou atmosféru nejkrásnějších
svátků v roce.
Nechybělo ani občerstvení v podobě vánočního grogu a sladkost k
zakousnutí.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli dobrovolným
příspěvkem, který činil 815 Kč a bude použit ve prospěch žáků Zá-
kladní školy Všeználek.    

Děkujeme, Eva Juščáková.

Pøedbìžný termín vybírání 

poplatku TKO ve Zhoøi

støeda 26.2.2014

V sobotu 31.12. od 1000 do 1700

se v Kulturním domì v Nìmèicích

koná XLI. roèník

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

Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí

Vážní lístky na vyžádání    

poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic 
v Nìmèicích

Přípravný výbor občanského sdružení

“Spolek pro zachování

místních kulturních tradic”

Svolává ustavující členskou schůzi sdružení

v neděli 29.12.2013 v 17:00
do salonku kulturního domu

Program členské schůze: 1) Volba orgánů občanského sdružení
2) Program práce na rok 2014

Všichni zájemci o členství budou vítáni.

za Přípravný výbor F. Šauer



S p o l e k  d i v a d e l n í c h  o c h o t n í k ů  Š l é g l
Výlet do Prahy

Ve čtvrtek 10.10.2013 jsme se
vydali na podzimní výlet do
Prahy. Naším cílem bylo
Národní divadlo. Nešli jsme na
představení, ale na prohlídku
Zlaté kapličky od sklepa až po
půdu. Naše paní průvodkyně
byla sympatická, výřečná a
bylo na ní znát, že má toto vzác-

né místo ráda. Dověděli jsme se nové věci z naší historie a tajil
se nám dech nad krásou tohoto divadla. Po prohlídce divadla
jsme se chvíli prošli po Praze a večer nás čekalo představení v
Divadle Radka Brzobohatého. Hra se jmenovala Tančírna.
Myslím, že mohu říci za všechny zúčastněné, že to bylo před-
stavení velmi zajímavé a obdivuhodné. Možná, že by bylo dobré,
vidět ho ještě jednou, protože nebylo ani možné postřehnout všechny
momenty a detaily, které ve hře byly tak precizně předvedené a zvlád-
nuté. Tolik krásné muziky, bleskových převleků a výrazového tance
jsme asi ještě na jevišti neviděli. Ani o humorné situace nebyla nouze.
Zkrátka výlet za kulturou do našeho hlavního města neměl chybu.
Letos koncem listopadu Ochotníci připravili pro své věrné diváky
novou hru - Strašidlo Cantervillské. Ve hře jsme mohli vidět vedle
známých tváří také nováčky, kteří na jevišti stáli poprvé. Jejich vy-
stoupení bylo velmi pěkné a věříme, že vytrvají a budou posilou pro

náš spolek.  Režisérka Martina Pavlišová vybrala hru, která potěšila
velké i ty menší diváky  a dala příležitost i dětem, které známe  ze škol-
ních divadel. Bylo vidět, že si herci hru užívají a v souboru vládne
dobrá nálada jako vždycky, když se dílo podaří. Víme, že není
jednoduché se  v dnešní uspěchané době  vůbec sejít, dát dohromady
skupinu lidí, zajistit kostýmy i potřebné rekvizity… Proto bych chtěla
tu partu divadelních nadšenců pochválit a povzbudit. Ti, co na Vás
přišli, přijdou zase a už teď se těší na další představení.

-VD

Zprávičky z domu NA NEBESÍCH
ADVENTNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Letošní II. ročník vánočních výstav pořádaných NA NEBESÍCH po
dobu adventu o sobotách a nedělích byl z našeho pohledu úspěšný.
Zdařilé zahájení, za které děkujeme malým zpěváčkům pod vedením
jejich učitelek ze zdejší Mateřské školy, zvyšující se počty zájemců o
vystavení svých výrobků ze širokého okolí a v neposlední řadě
návštěvnost nás příjemně překvapily. Poslední možností načerpat
vánoční atmosféru a inspiraci či potěšit své blízké zakoupením ori-
ginálního výrobku je čtvrtá adventní neděle, tj. 22.12.2013. 
Na další výstavu toho, co umí šikovné lidské ruce, se můžeme NA
NEBESÍCH těšit o VELIKONOCÍCH 2014. Samozřejmě již nyní se
můžete se svými pracemi na vystavení předem domlouvat.

BETLÉM PŘED DOMEM NA NEBESÍCH
Protože jsme letos chtěli udělat radost i těm, kteří se k nám na vánoční

výstavu nedostanou, navodit
vánoční atmosféru pocestným
a svoji troškou přispět i k
tomu, aby naše obec byla hezčí
a zajímavější, instalovali jsme
o prvním adventním víkendu
vlastními náklady před domem
osvětlený betlém a vánoční
strom. Velké poděkování patři i
panu Karlu Stráníkovi, který
nám byl ze zhotovením tohoto
dílka nápomocen. Betlém vám
„bude svítit na cestu“ do Tří
králů. 

SILVESTROVSKÉ MĚŘENÍ
Vědeckými výzkumy je prokázáno, že v závislosti na specifických
okolnostech se může měnit nejen váha člověka, ale i rozměry různých
částí těla a orgánů. Mezi tyto působící okolnosti můžou také patřit vše-
liká pohnutí, strasti, angažovanost v parlamentu či pouhé spatření
výplatní pásky či zůstatku bankovního účtu. Tyto jevy, resp. změny
velikosti nebyly nikdy důsledně klinicky monitorovány a dokumen-
továny.
Proto jsme se rozhodli navázat na již známé SILVESTROVSKÉ
NĚMČICKÉ VÁŽENÍ a obohatit vědu a společenský život o SIL-
VESTROVSKÉ MĚŘENÍ Na Nebesích. 
První ročník SILVESTROVKÉHO MĚŘENÍ se koná nad očekávání
na Silvestra, tj. letos 31.12. od 13:00 v domě NA NEBESÍCH. Měření
je bezbolestné, vhodné pro ženy, děti i muže. Při měření nejsou
odhalována žádná diskrétní či jinak choulostivá místa. Měření je
samozřejmě dobrovolné pro všechny (kdo jsou očkováni proti tetanu –
pro ostatní je povinné).
Po celou dobu SILVESTROVSKÉHO MĚŘENÍ bude zajištěno teplo,
tekutiny, domácí tlačenka a prdelačka. 

NA NEBESÍCH – VOLNÉ TERMÍNY pro r. 2014
Zvolna se nám již začíná plnit diář zájemci pro rezervaci prostor pro
soukromé akce v domě NA NEBESÍCH v příštím roce. Pokud tedy
uvažujete o tom, že byste u nás chtěli uspořádat oslavku, setkání, svat-
bu (i včetně obřadu) či něco jiného, přijďte se včas domluvit na
možnostech. Nejlépe bude před vaší návštěvou zavolat na tel.
469813999. Více informaci na našich webových stránkách
www.nanebesich.info popř. na facebooku. 

- Marie a Milan Dvořákovi 



Dne 3. 10. 2013 se v Zemědělském družstvu Sloupnice uskutečnil
II. Polní předváděcí den. Součástí akce bylo mimo odborného progra-
mu a předvedení novinek obchodním partnerům zejména strojů CASE,
GREAT PLAIN a oblasti navigací GPS, také přiblížit zemědělství
dětem v rámci programu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství
žije!“. 
Pro cca 185 školáků Základních škol ve Sloupnici, Řetové a
Němčicích jsme zajistili autobusovou dopravu a přivezli je do mys-
liveckého areálu na Džbánovci. Zde pro ně byl připraven program, na
kterém se podíleli kromě pracovníků ZD také studenti Střední
zemědělské a veterinární školy Lanškroun.
Školáci soutěžili na několika stanovištích. Poznávali druhy obilí,
čichem obsah nádob s kejdou, naftou, hnojem a senáží, vyzkoušeli si
dojení na umělém vemenu, ochutnávali a poznávali produkty z naše-
ho řeznictví. Dále byla pro děti zajištěna prohlídka s výkladem na
mléčné farmě. Každý školák dostal s balonkem i párek v rohlíku.

Podle ohlasů, zájmu a spokojených úsměvů na tvářích dětí si dovolu-
jeme hodnotit akci jako úspěšnou a doufat, že se děti dozvěděly a
naučily něco nového a i v budoucnu se rádi přijdou podívat do našich
provozů.

- Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva

Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Likérkošt 2013
V sobotu 7. prosince se uskutečnil druhý ročník Likérkoštu. Jestliže
dojmy z minulého ročníku byly smíšené, letošní ročník dojmy příliš
nevylepšil. Pravda, počasí bylo obzvlášť protivné, ale v Hasičské
zbrojnici bylo příjemně vytopeno, a nefoukalo tam.  Účast likérníků v
soutěži se výrazně zvýšila. Proti loňským 6 likérům se jich letos sešlo
o deset více. Ořechovice byly tři a bezinek dokoncě pět, takže pro oba
likéry byla vypsána samostatná kategorie. Zbylé likéry skončily v kat-
egorii Ostatní. Výsledky koštu jsou v tabulce na konci článku, ale
celkově lze říci, že vítězný čokoládový likér Lucie Pavlišové nebo
bezinkový likér Ludmily Sedláčkové byly téměř dokonalé a ani ostat-
ní likéry se neztratily. Rozhodně mohly směle soupeřit s kupovanými
produkty. 

Co však troch zamrzí, je neúčast “hodnotitelů”. Loňskou malou účast
jsme přičítali právě tomu, že to bylo poprvé, ale letos? Něco sice může
mít na svědomí počasí, ale zatím to vypadá, že o ochutnávání likérů v
Němčicích není zrovna zájem. Nu což, zkusíme to ještě do třetice

napřesrok a pak se rozhodneme, jesti pokračovat nebo ne.
Vzorky z Likérkoštu bude možné ochutnat ještě 22.12. v restauraci
Kulturního domu v Němčicích. Celkový výtěžek akce budeme znát až
koncem roku, ale budeme rádi, když to bude alespoň těch 700 Kč jako
loni.

Nìmèická štopka 2014
Likérkošt je za námi, ale je také třeba se připravit na Němčickou
šťopku. Ta příští byla naplánována na 8. 3. 2014. Případné detaily
budou uvedeny na plakátech. 
Na tyto starosti je ale zatím ještě čas, vždyť budoucí pálenka teprve
kvasí v sudech a “paliči” zatím mají jen zamluvené termíny v
palírnách. Proto jim přeji, ať jim to “kape” a pálenka ať je ještě lepší,
než ty minulé. Ať je co koštovat.

PF 2014
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál štěstí, zdraví  a spoko-
jenost v roce 2014. Ať se vyplní Vaše plány a ať se alespoň těm šťast-
nějším z nás podaří dodržovat novoroční předsevzetí.
Hoďme za hlavu hádky našich volených zástupců i jejich loutkářů a
hleďme si svého. Vypněme televizi a užívejme si života v kruhu svých
blízkých. Když se o sebe, své blízké, svou komunitu a obec dokážeme
postarat my sami, bude to dobrý základ. Neplýtvejme silami na věci,
které nemůžeme změnit. Naopak, snažme se změnit věci na které nám
síly stačí. Pokud se nám to podaří, uspěli jsme, a to není málo. 
A svět, ten o sebe postará sám i bez našeho přispění.

- F. Šauer,  SZMKT 



Byla jedna vločka, tu honila černá kočka,
nechytla ji, nechytla, vločka jí hned utekla.
Druhý den zas kočky honily bílé vločky,
když v tu chvíli – aha – z nebe něco padá.
Divily se, divily, že mají bílé kožichy.
Za týden se divily, že mají zmrzlé kožichy.
Jedna kočka vůdkyně, byla zmrzlá úplně, 
kočky se jí smály, až do sněhu spadly.
Vločky byly dávno pryč, vzaly s sebou
zimní klíč.

- Míša Karlíková, 4. ročník

Když je zima, padá sníh,
hned je všude slyšet
smích.
Děti jsou rády velice,
že za chvíli budou Vánoce.

Sněhulák je velký kamarád,
hraje si s každým, kdo ho má rád.
Na sluníčku ale zamrká,
sněhuláček roztává.
Dědo, dědo honem vstávej,
kamarád nám rychle mizí,
spěchej než nám úplně zmizí…

- Aneta  Miklová, 5. ročník

Zima

Andrea Matoušková,  5.ročník 

Na zimu se těším, protože padá sníh, hrajeme si, koulujeme se , jezdíme na bobech a děláme
sněhuláky. Zima je hezký čas, ale žije zároveň s ní i krutý mráz – ten, kdo se neschová, zaživa ho
zmrazí. Pod stromečkem jsou dárky velké i malé – hezké.
V zimě zažívám hodně legrace. Každé roční období jednou končí, ale nemusíme být smutní – po
zimě je jaro, po jaru léto a podzim. A takhle to šlo, jde a půjde pořád.

- Jakub Sršeň, 4. ročník

Je zima a za pár dní začínají Vánoce. Lidé kupují dárky a zdobí stromečky. Děti hrají koulovanou,
staví sněhuláky a sáňkují nebo bobují. Na Štědrý den lidé nejedí maso, ale k večeři mají kapra. Pak
rozbalují dárky a všichni v rodině jsou šťastní.

- Lukáš Pavliš, 4. ročník

Z  n a š í  š k o l y

Doma je tam kde … 
mám své blízké, 
rodinu a domov mám moc ráda,
schody domů máme nízké,
můžu si tam zvát kamaráda,
dobrodružství prožívat,
a pěkně si užívat,
podle toho jaká je v domě nálada, 
podle toho mám můj domov ráda.
Mám ho moc a moc ráda,
protože je dobrá nálada.                  

- Klára Harantová,
4. ročník  

Zimní pohádky
Bílý sníh, bílý sníh a děti už se koulují.
Honzík na Aničku Anička, na Kubu, Kuba na Toma. Kuba vzal Aničce čepici
a Anička křičí: „Studí, studí“, tak toho nechali a šli sáňkovat.
Anička s Honzíkem byli sourozenci, tak Anička Honzíkovi půjčila sáňky.
A Honzík jak běžel ze schodů, spadl a zapomněl, co má dělat. Tak šly děti na kopec.
Děti křičely a jásaly. Udělali si skokánek a Tom s Kubou vyletěli, až Tom vyskočil ze saní.
Potom šly děti domů a společně se najedli.

- Sára Tmějová, 3.ročník

Byla jednou jedna sněžná víla a ta měla dnes za úkol
zasněžovat zeměkouli. Ona ale nemohla najít pytel.
Hledala, hledala, až ho našla. Jenomže byla křehká a
pytel se sněhem byl velmi
těžký a víla jej nemohla vytáhnout. Najednou tam
přišel princ a povídá: „Dobrý den. Nechcete s tím
pomoc?“ Víla se lekla a utekla. Ale zapomněla tam
pytel se sněhem a tak princ za vílu sypal sníh. Později
víla přiběhla a řekla: „Děkuji ti princi“ a princ se zep-
tal: „Jak se jmenuješ?“ Víla odpověděla: „Já jsem víla
a jmenuji se Sněžinka a ty princi?“
„Jsem princ Jiří.“ A pak princ řekl: „Nechceš se stát
mojí ženou?“ Víla odpověděla, že si prince ráda vezme.
Byla svatba veliká. A pokud nezemřeli, tak žijí dodnes.

- Míša Kopecká, 3.ročník

VIII 1

Zima

hezká        bělostná

sněží        padá         hladí

Zima je hezké období.

vločka

- Daniel Kulka
5.ročník  

V zimě jsou i Vánoce,
také jednou po roce.
Vánoce mám strašně ráda,
cukroví peču já a máma.
Je to svátek pohody,
kapra dáme do vody.

Když je zima, vše se třpytí,
vše je bílé, žádné kvítí.
Místo kaluže je led,              
vše zasněžené je hned.          
Chumelí a chumelí,
můžeme jít na jmelí.

Školní časopis mají na starosti vždy děti z 5.
ročníku naší školy, mohou si zvolit i název
časopisu. Letos si ho tedy děti přejmenovaly 

na:

"Všeználkovy zprávièky"



Byla jednou vesnice a v té vesnici byla chaloupka a na
té chaloupce byly rampouchy. Jeden z nich   chrápal
chrr, chrr, chrupy. A najednou něco spadlo. Byl to ram-
pouch. Zapíchl se do sněhu, až se z toho vzbudil a řekl:
„Kde jsem se tu objevil?“ Tak šel se kouknout na

zahradu a najednou se objevila kočka a rampouch se začal klepat.
Kočka se ptá: „Co tu děláš? A jak se jmenuješ?“ Rampouch řekl:
„Já nemám jméno. Kočko, nevíš náhodou, jak se dostanu zpátky na
střechu?“ Kočka mu odpověděla: „Chyť se mě za kožíšek.“  A tak
vylezla na střechu, kde rampouch kočce poděkoval: „Moc ti děku-
ji.“ „Není zač“ řekla kočka. Nakonec to dobře dopadlo.

- Veronika Linhartová, 3.ročník

Čtyřlístek pro štěstí

Tento čtyřlístek pro štěstí bych chtěl/a dát ………………………..,
protože……………………………………………………................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Anketa - dárek pod stromeček v r.  2014
Děti z naší školy si přejí letos pod stromeček tyto dárky : 

…tablet, počítač, auto na ovládání, mobil, panenku Barbie, interaktivní hračku Furby,
bojové lego, hru Playstation 3, vrtulník na ovládání, panenky Monster High, roborybu,
hru Minecraft, X box, herní konzole, keyboard, kolo, náušnice, stavebnici Click,
stavebnici Merkur baterku na kolo, švihadlo, čivavu, časopis Čtyřlístek

Všeználkova  školní  legrace
Deme postavit sněhuláko,
jo deme, nejdříve vlkou koli,
pak menčí kuli, pak jestě menčí kouli,
tak jenaskladejte nasebe vod
nejvečí po nemenší,
natu nejmenší koli udělejte oči,
pusa, kloboul
a pak mate hotovího 

sněhuláka!

Přání do nového roku 2014
Napiš svá přání

Zimní radovánky
Byla zima a já jsem byl venku u sousedů a Honza stavěl sněhuláka. 
Vzal si uhlí, mrkev, koště a hrnec. Jak tak stavěl, tak já jsem mu pomáhal dělat koule.
Pak jsem je dal na sebe a udělal tam dírku na koukání. Potom jsem šel domů, že se na chvíli
ohřeji. Po zahřátí jsem šel zase ven, zabobovat si s kamarádem Šimonem a zakoulovat si.  Vzali
jsme si boby a bobovali jsme na takovém  malém  kopci ve vsi. Jak jsme jeli, tak jsme měli neho-
du a spadli jsme na zadek. A jezdili jsme dokola a dokola a pak jsme se koulovali. Byli jsme celí
mokří, raději jsme šli domů. Druhý den jsem šel za Jirkou se válet na sněhu, zase byl večer a my
jsme se ještě chvíli váleli, ale pak jsme šli domů. Já šel rovnou do postele a spal jsem až do rána.

- Pavel Jůza, 3. ročník

Dveře do pokoje jí nechali otevřené. Z
přízemí se linula vůně Vánoc. Snažila

se jednu od druhé rozehnat. Určitě cítila vůni po stromečku a
hlavně cukroví. Holčička málem spadla vůní. Už byla hodně zvě-
davá a nemohla se dočkat Vánoc. Pomalu šla po schodech a chtěla
se překvapit. Byla hodně zvědavá. Podívala se, ale žádné dárky tam
nebyly. Holčička se rozbrečela a šla zpátky do pokoje. Bylo 10
hodin. Holčička usnula a po 12 hodině se rozsvítilo a holčička se
podívala pod stromeček  a  tam byla spousta dárků. Holčička
otevřela okno a do okna zavolala: “Děkuji, moc ti děkuji,,. Holčič-
ka je všechny rozbalila  a byly tam krásné dárky a holčička byla
hodně šťastná.

- Aneta Miklová, 5.ročník  

Co všechno můžeme vidět v zimě
Nakresli nebo napiš

Dveře do pokoje jí nechali otevřené. Z
přízemí se linula vůně Vánoc. Snažila se
jednu od druhé rozeznat. Určitě cítila jehličí, skořici, citrón také
možná kapra. „Vánoce jsou krásné“, řekla. „Ne jenom kvůli dárkům,
ale také kvůli tomu, že se celá rodina sejde u jednoho stolu. Můj bratr
totiž studuje, takže se moc nevidíme. Doufám, že dostanu moji vysně-
nou panenku, je tak krásná.“ Za hodinu jsme šli čekat na ježíška do
pokoje a když už měl nanošené  všechny dárky a zazvonil na zvoneček,
tak jsme pospíchali dolů. Každý byl nedočkavý co dostane. A před-
stavte si, že každý dostal to co chtěl. Já panenku, můj bratr kolo,
maminka kabelku a tatínek pyžamo. Každý byl spokojený. Zpívali jsme
koledy, četli vánoční knihy, no byl to krásný den. „Škoda, že jsou
Vánoce jednou do roka“, řekli.

- Andrea Matoušková, 5.ročník

Pokračuj v příběhu…

Byl jednou jeden pán.
A ten se pán se jmenoval ZIMNÍ MUŽÍČEK.

Jednou se rozhodl, že se vydá do světa.
Druhý den ráno se sbalil a šel do Zimního lesa.

V tom lese si postavil domeček.
Přišlo divoké prase a ptá se:

„Co stavíš panáčku?“ 
„Domeček.“
„Pro koho?“ 

„Pro sebe.“ „Aha, tak ahoj.“  „Ahoj.“
Zimní mužíček si dostavěl domeček a šel spát.

Dobrou noc děti.
- Kateřina Smékalová, 3.ročník



K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e
Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí), máme za sebou několik měsíců provozu restaurace a velmi
nás těší Vaše přízeň. 
Od září doposud jsme uspořádali několik akcí a na
přípravě několika akcí jsme se podíleli.
Těmi většími byly: Burčákobrání, Posvícenské
kachny, Bramborákové hodování a Knedlíkování s
podzimní hrabárnou. Jak už je u nás zvykem
pořádáme i různé sranda akce, tou poslední byly
Podzimní jezedí hry (5.10.2013) – počasí nám
přálo a tak se soutěžící vyřádili při skládání sena,
skoku na balík, hodu vidlemi apod. :) 
Další pěknou akcí byla Mikulášská nadílka pro
děti. V předvečer svatého Mikuláše i naší hospůd-
ku navštívil Mikuláš, Čert a Anděl, kteří dětem za
básničku nebo písničku rozdali nadílku. Čert se
pokoušel pár dětí odnést v pytli, ale nakonec je
musel pustit. Další den, tedy 6.prosince proběhla
Mikulášská zábava, kde zahráli DJ Jéňa a DJ Koule
(Honza Pavliš a Adam
Pecháček), i přes menší
účast se zábava velmi
vyvedla. 
Dále jsme se podíleli na
akcích – Beseda s důchod-
ci, All rock fest a Rozsvě-
cení vánočního stromečku. 
V restauraci jsme uspořá-
dali také několik
soukromých oslav. Velmi
nás těší, že si vybíráte naši
restauraci a doufám, že jste
spokojeni s našimi služ-
bami. Pokud máte zájem o
uspořádání čehokoliv v
Kulturním domě, zare-
zervujte si prosím termín s
dostatečným předstihem,
protože se nám již pomalu
zaplňuje kalendář na příští
rok. 
A teď několik slov k chystaným událostem. Ráda bych Vás pozvala na
poslední akci před Vánoci, kterou je Vánoční táboráček s buřtíky a

svařáčkem (22.12.2013). Přijďte si k nám odpočinout od Vánočního
spěchu a načerpat Vánoční náladu. Během táboráčku bude probíhat
prodej výborných likérů z Likérkoštu zástupci SZMKT. Úplně posled-

ní letos bude tradiční Silvestrovské vážení pořádané
také SZMKT.
Začátkem příštího roku, během plesů na sále KD,
Vám budeme vařit v naší kuchyni. Na závěr plesové
sezóny v naší obci uspořádáme takový menší
NeKulturní plesík v prostorách restaurace – v
jakém duchu a na jaké téma to bude, ještě uvidíme :).
Další plánovanou akcí jsou Pečená vepřová kolena a
žebra – 7.-8.března. 
Poté už snad vypukne jaro a přesuneme se zase s
grilem a pivem na terásku. Pro jistotu napište
Ježíškovi o kulíška a rukavice, kdyby to nevyšlo a
byla dlouhá zima :).
Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné prožití
Vánočních svátků, mnoho štěstí a velkou žízeň :) v
následujícím roce a těšíme se na shledání s Vámi. 

O chystaných akcích a aktuálním dění se více
dozvíte u nás v restauraci, na plakátnicích a nebo na
www.facebook.com/KulturniDumNemcice.

- Za restauraci Kulturní dům Němčice
Lucka Pavlišová

KULTURNÍ DŮM NĚMČICE
PLÁN AKCÍ

22.12. Předvánoční táboráček se svařáčkem 
22.12. Vánoční táboráček s buřtíky a svařáčkem (od 14:00)
31.12. Silvestr v Kulturním domě 

------------  2014  -----------
22.2. NeKulturní plesík
7.-8.3. Pečená vepřová kolena a žebra

O chystaných akcích a aktuálním dění se více dozvíte 
u nás v restauraci, na plakátnicích,

nebo na www.facebook.com/KulturniDumNemcice . 

Kontakt: 
Lucie Pavlišová

PavlisovaNemcice@seznam.cz
tel: 774 285 806

Láhev v kleci
Originální a nápaditý dárek pro milovníky dobrého
pití.Zahlavolamovaná láhev - aby bylo možné ji
vypít, musíte vyřešit hlavolam.
Různé možnosti provedení i úrovně obtížnosti.

Do hlavolamu necháme zabalit láhev, kterou
si donesete (možno zabalit i cigarety,...)

Nápad na Vánoční dárek

Dárkové
poukázky
Darovaná částka 
záleží jen na Vás

Tuto myšlenku, mnohonásobně historií prověřenou, napsal již v
18. století Edmund Burke (1729–1797). Když dnes často
poslouchám, jak lidé hodnotí současný stav, nelze na ni nevzpome-
nou. Jak by mnozí z nás uměli a udělali mnoho věcí jinak a lépe!
Jak by využili finance, možnosti a kapacity na místní (a možná až i
evropské) úrovni, jak jim vadí plýtvání, nesmyslné investice (když
jsou jiné věci potřebnější), přerozdělování či využívání prostředků,
…! A možná mají pravdu, mně se také spousta věcí nelíbí a zdá na
hlavu postavená. Jedna věc je ovšem ta, že něco jiného je mít prav-
du a vědět, jak na to a druhá jenom o tom povídat. 
Věřte nevěřte, ti naši prapradědové to měli v hlavě srovnané -
nejen co se týká hospodaření. Protože i na toto pamatoval výše cito-
vaný filosof, když napsal: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo
nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může nemá smysl.“
Takže přátelé, nyní máme možnost se nad pravdami dědů zamyslet
a v příštím období příležitost se podle nich řídit. Já se nad nimi
zamýšlím a tak si jistě rád při posezení u nás NA NEBESÍCH
vyslechnu vaše „trable a stesky“, ale také se vás mohu zeptat, co
jste pro to udělali. 

- Přeji všem krásné svátky. Milan Dvořák

„K vítězství  z la  stačí ,  když dobří  l idé
budou sedět  se  založenýma rukama.“



Nadìje aneb
nad Betlémem vyšla hvìzda

Byla to kometa, hvězda vlasatice, a zvěstovala všem lidem, že se
právě dole v chlévě narodilo děťátko. A že to není obyčejný kluk, ale
syn boží. Který celý svět změní k lepšímu.
Lidé se zaradovali a pospíchali za tou hvězdou, mladí i staří, pastýři i
králové, protože se najednou v každém z nich rozsvítilo světýlko
naděje.
Malému Ježíškovi se poklonili, u jesliček složili své dary a honem
domů! Aby nezmeškali, až ta změna světa nastane.
Čekali týden, čekali měsíc, čekali řadu let, ale svět zůstal pořád stej-
ný. A tak světýlka naděje v lidech slábla a slábla, blikala a zhasínala
jedno po druhém.
Když potom z Ježíška vyrostl Ježíš a snažil se opravdu ze všech sil
změnit svět k lepšímu, lidé už zase byli lhostejní a většinou si toho

ani nevšimli…
Možná znáte ten příběh trochu jinak. Ale takhle ho vyprávěl náš děda,
když jsme doma o Vánocích stavěli Betlém. A mračil se přitom jako
bouřka na hromničku.
„My, lidi jsme stejně divná čeládka,“ bručel do vousů.
„Proč?“
„Protože moc rychle ztrácíme naději. Že jo dědo?“
„A taky nejsme dost trpěliví! Abychom počkali, až nám Ježíšek
vyroste a celý svět předělá.“
„Samá voda,“ zavrčel děda. „Copak může jeden sám předělat svět,
když mu s tím nikdo nepomáhá? To nedokáže ani syn boží!“
Od  té doby uteklo hodně vody, mockrát jsme postavili Betlém a po
Vánocích ho zase složili. Ale pokaždé, když se dívám na betlémskou
hvězdu, znamená pro mne naději:
Že se svět změní k lepšímu, když v tom chudáka Ježíška nenecháme
samotného.

z Časopisu Sluníčko
VD 

k z a m y š l e n í . . .

Co JE NOVÉHO VE školCe

Přírodu – tu máme rádi, proto  jsme s ní
kamarádi. To je téma, které jsme si zvolili
pro letošní školní rok .V podzimní nabídce
činností mohly děti tvořit z přírodnin
nejen ve školce, ale taky s rodiči. Tak jako
každý rok jsme se i letos těšili z krásných
listů a dalších plodů podzimu. A tak
vznikla nejen krásná kaštánková výstava,
ale později  i lístečková výstava na chodbě
v MŠ. Mohli jsme obdivovat řadu krás-
ných výrobků a každý, kdo na výstavu
přišel, mohl  poznat, jak krásně podzim
voní. Na závěr projektu jsme připravili
podvečerní vycházku vesnicí a podle
světýlek jsme našli skřítka Podzimníčka,
který potřeboval od dětí pomoc. Děti mu

uklidili odpadky, které v jeho zahradě rozházeli Kazisvěti. Pak si
Podzimníčka vzali s sebou  do školky. Podařilo se nám děti zaujmout
jinou podzimní akcí než minulé roky a o to nám šlo.

Naše další podzimní aktivity:
z Vystoupení na podzimním
setkání s občany 12.10.v Kul-
turním domě
z Divadelní představení Rákos-
níček ve Smetanově domě v Li-
tomyšli
z Návštěva podzimní výstavy v
ZŠ
z Účast v soutěži Zdravá a nez-
dravá příroda ( Pardubický kraj)
z Vystoupení v domě Na
nebesích na 1. adventní neděli
zMikulášská nadílka

z Posílání malovaných přání k
Vánocům( do rodin dětí)
z Vánoční besídka
Přejeme čtenářům našeho
Zlatého pásku krásné svátky
Vánoční, hodně štěstí, klidu a
pohody uprostřed svých
nejbližších. Do nového roku jen
to nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.



Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y
TĚLOCVIČNA PRO VŠECHNY
V letošním roce se nám podařilo získat grant od Pardubic-
kého kraje na opravu tělocvičny ve výši 80 tisíc korun. Podla-
ha v tělocvičně byla již delší dobu v havarijním stavu,
docházelo ke vzdouvání parket, následně jejich sesychání a
uvolňování. Podlaha neodpovídala ani novým normám a
požadavkům na pružnost povrchu tělocvičen. Po prohlídce
několika podobných realizací byla vybrána firma Royal Tech
s.r.o. z Pardubic. Rekonstrukce tělocvičny proběhla v měsíci
říjnu 2013 a zahrnovala tyto fáze:
1) demontáž stávající podlahy
2) dočištění, vysátí podkladní vrstvy
3) zhotovení nové izolace
4) zhotovení nového roštu a záklopu
5) položení dvou vrstev prkenného roštu
6) pokládka hrubé podlahy ve dvou vrstvách OSB 
7) přebroušení, vysátí
8) položení nášlapné vrstvy – CONIPUR HG 7+2mm
9) lajnování

10) odvětrání – vyříznutí větracích mřížek
11) zhotoveny přechodové nájezdy ve dveřích
12) upravena délka dveří, upravena délka šplhacích tyčí
Poté byla tělocvična uklizena a předána do užívání.
Celkové náklady na opravu byly 301.266 Kč. Obec Němčice
zaplatila 221.266 Kč. Děkujeme zastupitelstvu obce, že se
rozhodlo tuto nemalou částku investovat a věříme, že tělocvič-
na bude sloužit dalším generacím cvičenců.

® V uplynulých měsících jsme se věnovali typickým podzimním
radovánkám – děti tvořily objekty z přírodnin, z listů, z kaštanů, se škol-
ní družinou pouštěly draky, vypravily se za koníčky do Suché. 
V rámci projektu "Všeználek v lese" jsme s dětmi vysadili na školní
zahradě malý smrček, uspořádali jsme výstavu výtvarných prací žáků s
názvem „Barvy podzimu“.
® Návštěvníci výstavy mohli shlédnout výrobky z keramiky, panáčky z
listů, otisky přírodnin, obrázky makovic, přáníčka, ježečky z kartonu,
žákovské projekty na téma „Les“ a podobně.

®Velmi zajímavou exkurzi pro žáky školy uspořádalo ZD Sloupnice – děti
si prohlédly zemědělskou techniku, navštívily teletník, na trenažéru si
vyzkoušely dojení, určovaly různé zemědělské plodiny, čichem poznávaly
senáž, siláž, ochutnaly zabíjačkové pochoutky. Zemědělskému družstvu
moc děkujeme, exkurze byla pro děti ohromným zážitkem.

®V říjnu čekal na žáky 3.,4. a 5.ročníku výukový program na téma zdravé
výživy "Zdravá pětka" s lektorkami Zdravé pětky - děti se seznámily s
potravinovou pyramidou, zdraví prospěšnými a naopak nevhodnými
potravinami, vhodnými přestávkami mezi jídly, vyzkoušely si poznávání
ovoce, zeleniny, různých nápojů ochutnáváním, dozvěděly se poznatky o
pitném režimu a vhodných nápojích, zkusily si vytvořit zdravou svačinu. 

® V rámci multikulturní výchovy jsme s
dětmi zrealizovali projekt “Japonský den” –
povídali jsme si o zvycích, písmu,
pokrmech, oděvech, pohádkových posta-
vách Japonska, večer jsme si vyzkoušeli
jednu z japonských tradic - “Svátek světel”
- pouštění světel po vodě (tradiční japonská víra uvádí, že lidé pocházejí z

vody, takže světla představují jejich
těla, která se zase na sklonku života
do vody vrací).
® Se školní družinou děti navštívily
statek u Vytlačilů, jedno odpoledne
věnovaly tvoření ze stavebnice Geo-
mag, se základy první pomoci je
seznámila paní Dagmar Stránská,
které za její poučný výklad děkujeme.

® V listopadu nám jedno páteční odpoledně zpříjemnila
"Beseda se spisovatelkou" Eliškou Polaneckou - tentokrát o
knížce: Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky Elišky.
Beseda byla spojená s autorským čtením. Jak sama spiso-
vatelka říká : "Mám ráda dětské čtenáře.Jejich pozorné oči a
soustředěné naslouchání jsem již mnohokrát zažila při čteních
ve školách..." .Všechny její knížky si děti mohou zapůjčit ve
školní knihovně.



S p o r t   -   V o l n ý  è a s

S příchodem letošního podzimu byl zahájen i další ročník šachové
Krajské soutěže. Po letech jsme se vrátili opět tam, kde jsme začínali,
tedy k družstvům Orlicko-Ústecka.
Na prvním zápase jsme doma přivítali družstvo ŠK Ústí nad Orlicí E.
Po vyrovnaném průběhu jsme těsně zvítězili 3:2, když vyhráli Myška a
Petrželka, remizovali Jasanský a Racek a prohrál Pěkník. Jak jsme se
přesvědčili i v následujících utkáních, již v soutěži není slabších
soupeřů, každý zápas je vyrovnaný a musíme tedy hrát naplno. Tady již
nerozhoduje věk a i desetiletý šachista, šachová naděje, vám dokáže
pěkně zatopit. V druhém kole jsme zajeli do Mistrovic k utkání s tam-
ním A družstvem. Opět po vyrovnaném boji jsme zvítězili opět těsně
3:2, kdy vyhráli Pěkník a Myška, remizovali Pail a Racek, prohrál
Jasanský. Tímto vítězstvím jsme pomalu začali stoupat i v aktuální
tabulce Krajské soutěže východ. 
V dalším utkání jsme doma přivítali v té chvíli vedoucí družstvo z TJ
Horní Čermné A. Jak jinak než po vyrovnaném průběhu jsme opět těsně
zvítězili 3:2, kdy vyhráli Pail a Petrželka, remizovali Jasanský a Racek,
prohrál Myška. Tímto vítězstvím jsme se vyhoupli i do čela celkového
bodování.
V posledním letošním kole jsme vyrazili potvrdit své vedoucí
postavení do Kunvaldu k zápasu s oddílem ŠOK a. s. Kunvald B.
Průběh byl opět vyrovnaný, po rychlé výhře na 5. šachovnici  jsme šli
v zápase do vedení, které jsme již nepustili a zvítězili 3,5:1,5, i když
někde i trochu se štěstím. Zvítězili Pail, Myška a Hůlka, prohrál Jasan-
ský a remizoval Racek. Letošní rok tedy uzavíráme příjemným pohle-
dem na tabulku kde vedeme s 3 bodovým náskokem před prvním

pronásledovatelem. Věřím, že nám forma vydrží i v následujícím roce
2014 a pokusíme se tuto soutěž vyhrát. Přeji tedy všem šachistům a
jejím příznivcům, jakožto i všem ostatním příjemné prožití nadcháze-
jících vánočních svátků a dobrá nálada, pohoda a hlavně zdraví ať nám
vydrží i po celý následující rok 2014.

- Josef Racek
Hodnocení jednotlivců

P    Š   Jméno                   ELO      Družstvo                          Body    %     Prům  Rp 
1. 3 Cimprich Miroslav 1630 TJ Sokol Horní Čermná A 4.0 / 4 100.0 1346 2111
2. 2 Glöckner Jaromír 1830 TJ Sokol Mistrovice A 3.5 / 4 87.5 1681 2016
3. 1 Grundman Václav 1713 ŠK Ústí nad Orlicí E 3.0 / 3 100.0 1792 2557
5. 4 Myška František 1642 TJ Sokol Němčice 3.0 / 4 75.0 1533 1726
10. 2 Pail Milan 1886 TJ Sokol Němčice 2.5 / 3 83.3 1705 1978
22. 5 Petrželka Karel 1877 TJ Sokol Němčice 2.0 / 2 100.0 1580 2345
36. 6 Racek Josef 1587 TJ Sokol Němčice 2.0 / 4 50.0 1402 1402
47. 7 Hůlka Libor 1628 TJ Sokol Němčice 1.0 / 1 100.0 1100 1865
48. 1 Pěkník Milan 1866 TJ Sokol Němčice 1.0 / 2 50.0 1648 1648
55. 3 Jasanský Karel 1735 TJ Sokol Němčice 1.0 / 4 25.0 1637 1443

Tabulka po 4. kole
                                        Z   V   R    P    B      Skóre      Výhry
1. TJ Sokol Němčice 4 4 0 0 12 12.5 : 7.5 9
2. TJ Sokol H. Čermná A 4 3 0 1 9 13.5 : 6.5 11
3. TJ Sokol Mistrovice A 4 3 0 1 9 12.5 : 7.5 9
4. TJ Lanškroun C 4 3 0 1 9 9.5 : 10.5 8
5. TJ Spartak Letohrad B 4 2 2 0 8 12.5 : 7.5 11
6. TJ Sokol Mistrovice B 4 2 1 1 7 10 : 10 7
7. SPV Červená Voda 4 2 0 2 6 9.5 : 10.5 9
8. ŠO K a. s. Kunvald C 4 1 1 2 4 9 : 11 5
9. ŠO K a. s. Kunvald B 4 1 0 3 3 8.5 : 11.5 6
10. SK+Sokol Žamberk C 4 1 0 3 3 8 : 12 6
11. ŠK Ústí nad Orlicí E 4 0 0 4 0 8 : 12 6
12. TJ Sokol H. Čermná B 4 0 0 4 0 6.5 : 13.5 2

Š a c h y/ /

Příjemné překvapení nás čekalo, když jsme si
po posledním podzimním kole koupili noviny a
viděli náš tým na prvním místě tabulky. Jak k
tomu došlo? Na to je jednoduchá odpověď.
Hráčský tým se po letní přípravě stabilizoval,
několik klíčových hráčů se uzdravilo a tak šla
předváděná hra zákonitě nahoru. Svědčí o tom i
to, že v posledních 10 utkáních jsme vždy
bodovali a tím smazali manko po kontumaci s Dol-
ním Třešňovcem. Nebýt této nepříjemné komplikace,
vedli bychom už o 7 bodů. S tím se ale nedá nic dělat a musíme
bojovat i na jaře. Jsme teprve na půl cestě k vytouženému po-
stupu, který by si obec zasloužila, protože nás čeká v roce
2014 oslavy 50 let kopané v Němčicích.

Něco o týmu. Nejlepšími střelci jsou Albert Radek se
7 góly, Matoušek Matěj a Pilgr Aleš se 4 góly. Celkem se o 36
branek podělilo 18 hráčů, což je super, protože náš výkon
nestojí na jednotlivcích, ale naopak na kolektivním pojetí hry.
Nejvíce minut odehráli Šindelář Michal, Pilgr Aleš 1170', Mikl
Tomáš 990' a Pánik Jiří 970'. Nejvíce utkání z celkového počtu
14 odehráli Šindelář Michal, Pilgr Aleš a Veselý Jan po 13,
naopak nejméně Kohút a Nešpor po 2 a Formánek a Abt po 1.

Tým pro jarní část nedozná velkých změn, jednáme o
příchodu 1 hráče a 2 hráči odešli. Stejskal ukončil činnost z
rodinných důvodů a Kohút byl vyřazen z kádru. 

Jsme velmi rádi za diváckou podporu, i za špatného
počasí se diváci scházeli na zápasy ve velice slušném počtu.
Těšíme se na jarní část soutěže a letní oslavy.

V neposlední řadě stojí za zmínku účinkování našich
přípravek a to jak starší ve spolupráci s Řetovou tak i mladší.

Oba týmy se neustále zlepšují a to je zásluha jejich
trenérů, kteří jim věnují čas a srdíčko. Výsledky

jsou sice střídavé, ale to v tomto věku není pod-
statné, důležité je, že kluci hrají a baví je to.

Velké poděkování patří Obecnímu úřadu za
zakoupení sekačky a tím i velké zlepšení hrací
plochy.

Ne vše se nám ale daří. Trápí nás stav
antukového hřiště, které je minimálně využívané,

takže nám zarůstá a nevypadá hezky. Nejsmutnější ale
je, že jsme od jedné firmy obdrželi sponzorský dar za to, že na
hřišti umístíme jejich reklamu. Bohužel reklama vydržela jen
8 dní a nějací vandalové (máme vytipované "experty") ji
zapálili a to dělá ostudu jak klubu, tak i obci.

Na závěr vás chceme pozvat v příštím roce na oslavu
50 let kopané v Němčicích. Oslava proběhne v sobotu 2.srpna
2014 od 12:30 na hřišti. Soupeřem našich hráčů budou herci
televizního klubu Slavoj Houslice (TV seriál Okresní přebor.).
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši podporu.

Sportu zdar.
Pokorný J., ml - oddíl kopané

Tým                       Záp  +   0   -   Skóre  Body  PK  (Prav)
1. Němčice 12 8 2 2 31: 16 27 1 ( 8)
2. Dolní Třešňovec 12 8 2 2 32: 13 26 ( 8)
3. Jehnědí 12 6 3 3 30: 28 23 2 ( 3)
4. Klášterec nad Orlicí 12 4 3 5 26: 19 17 2 ( -3)
5. Libchavy B 12 4 1 7 29: 31 13 ( -5)
6. Albrechtice B 12 4 1 7 15: 28 13 ( -5)
7. Dlouhoňovice 12 1 2 9 15: 43 7 2 (-13)

Hodnocení podzimní èásti roèníku 2013/2014
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Starší fotbalová přípravka
Vážení příznivci fotbalu,
Dovolte mi krátké zhodnocení podzimní části fotbalové
přípravky TJ Sokol Němčice. Jak asi víte, naše starší naděje
(ročník 2003 a 2004) hrají tuto nultou sezonu na jedné
společné soupisce Řetová/Němčice, která čítá 18 dětí. Přiznám
se, že jsem měl obavu se zapojením našich 5 hráčů do nového
týmu, ale kluci do party zapadli velmi rychle. Obecně celé
zázemí řetovského klubu na nás udělalo dobrý dojem a
spolupráce je na skvělé úrovni. 
Za Němčice nastoupili: Martin Gyomber, Jasanský Patrik,
Jůza Pavel, Pavliš Lukáš, Vytlačil Vojtěch.
Na podzim bylo nalosováno 8 turnajů (21 zápasů), z nich
jsme 2 odehráli na trávníku Řetové a 1 na hřišti Němčic. Kvůli
kolizím s hokejem u dvou našich hráčů, jsme během podzimu
potrénovali pouze dvakrát na hřišti Řetové a vstupovali jsme
do turnajových zápasů bez větší herní přípravy. 
Hráče během turnajů neodradily nelichotivé výsledky a bylo
skvělé vidět, jak se turnaj od turnaje zlepšují, kvalita doslova
rostla před očima. Naši kluci skvěle reprezentovali náš klub, z
celkem 21 nastřílených gólů jich bylo vsítěno z němčické
kopačky celých 11, nejlepším snajprem byl Pavel Jůza.
Od začátku listopadu jsme zahájili zimní přípravu v
tělocvičně ZŠ (pátky od 17:00) a jsme v očekávání termínu
nalosování turnajů na jaro 2014. Tato část už by se neměla pro-
línat s dětským hokejem, tedy pevně věřím, že si jaro užijeme
po tréninkové i herní stránce. Rád bych touto cestou pozval
další kluky, kteří mají rádi pohyb, aby přišli na naše páteční
cvičení.

Na závěr bych rád poděkoval Janu Pavlišovi, Josefu Hynkovi a
Víťovi Stránskému za skvělou pomoc při organizaci němčického tur-
naje. 

Dovolte mi popřát příjemné Vánoční
svátky, Nový rok a nezapomeňte, že ve
zdravém těle zdraví duch!

Lukáš Pavliš
TJ Sokol Němčice – starší přípravka

Soupiska:
2004: Lucie Pávková, Žaneta Vytlačilová
2005: Tomáš Sršeň, Šimon Čermák, Tadeáš Vytlačil
2006: Václav Řejha, Marek Mikl, Eliška Javůrková, Jiří Lněnička, 

Jan Havla, Šárka Švecová, Maxim Nováček, Michaela Stránská
2007: Ondřej Pávek, Karel Zavřel, Tomáš Post

Realizační tým: 
Petr Vytlačil, Jan Stránský, Vladimír Pavliš, Lukáš Pávek, Tomáš Mikl

Turnaj 7.9.2013 Tátenice: Turnaj 28.9.2013 Řetová
Němčice : Semanín 0:6 Němčice : Řetová 3:1
Němčice : Tátenice 5:5 (3:1 np) Němčice : Choceň 6:0
Němčice : Luková 1:4 Němčice : Č.Třebová A 13:0

Němčice : Č.Třebová B 13:0

Turnaj 5.10.2013 Žamberk Turnaj 15.10.2013 Němčice
Němčice : Řetová 3:3 (1:2 np) Němčice : Semanín 1:3
Němčice : Žamberk 0:7 Němčice : Tátenice 3:1
Němčice : Jiskra Králíky 1:1 (1:2 np) Němčice : Lanškroun 2:2 (1:3 np)

Turnaj 26.10.2013 Němčice
Němčice : Semanín 3:5, Němčice : Tátenice 8:0, Němčice : Žamberk 0:3

C v i è e n í  s  d ì t m i  -  p o d z i m  2 0 1 3
Mladší fotbalová přípravka 

Začátkem září jsme po roční přípravě zahájili 1. sezónu mladší fotbalové
přípravky – ročník 2005 a mladší (děvčata 2004 a mladší). V této kategorii se
soutěž hraje turnajově, a to zpravidla v sobotu od 9:00. Každého turnaje se
účastní 4 družstva (výjimkou je 5 družstev s týmem Č.Třebové, za kterou pro
velký počet hráčů nastupují 2 týmy), hraje se systémem 4+1, 2x17 min. Na
soupisce našich fotbalistů je v současné době úžasných 16 dětí, nejmladší
jsou ročník 2007. Takže základnu máme velmi solidní, a kdyby měl někdo
strach, že si nezahraje, tak nemusí, protože v této soutěži se střídá hokejově
a děti si užijí fotbalu vrchovatě. Vzhledem k tomu, že to pro naše děti (a
vlastně i trenéry:-) byla premiéra v okresní soutěži, panovala zprvu trochu
nervozita, jak budeme turnaje a jednotlivé zápasy zvládat, jestli nebudeme
dostávat dvojciferné debakly a podobně. Díky našim nadšeným fotbalistům se
ale tyto obavy ukázaly liché a děti se popraly se soupeři statečně a se ctí, což
dokazují mnohá vítězství, či velmi těsné prohry. Za to jim patří velký dík, a i
když občas trošku pocuchaly nervy trenérů, myslím, že to bylo hlavně proto,
že to tito někdy až moc prožívali. Teď mluvím hlavně o sobě :-) Už nyní je na
některý hráčích viditelný velký fotbalový talent, ale hlavně bych tu chtěl
vyzdvihnout výkony našeho gólmana Tomáše Sršně, který se v bráně
vyloženě našel a i když jako jediný nedal z pochopitelných důvodů během
podzimu gól, patří určitě k našim největším nadějím. Dokonce o něj projevila
zájem Č.Třebová. Takže holky a kluci, pokud máte chuť hrát fotbal, přijďte
mezi nás, určitě zažijete spoustu zábavy a legrace. Nyní máme přestávku a s
tréninky opět začneme přibližně od půlky ledna v tělocvičně v Němčicích, a
to každý pátek 15:30 – 17:00. Také bych zde chtěl poděkovat všem, kdo se na
trénování a zajišťování turnajů podílí, věřte, že to stojí mnoho času, a také
rodičům, kteří děti ke sportu vedou, bez Vás by to nešlo. Díky.

Za tým mladší přípravky Tomáš Mikl


