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S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak bude rok 2014 za námi. Pěkně se to
rýmuje, ale opravdu mám pocit, že ten letošní rok nějak hodně
rychle uplynul. A byl to opravdu výjimečný rok, který se buď
nebude opakovat vůbec, nebo možná nezmění-li se fungování
státního aparátu až někdy okolo roku 2020, kdy končí plánovací období slavné EU.
Opravdu, co se dotací týče je letošní rok opravdu náročný.
Kdyby mi někdo před rokem řekl, že se nám podaří v podstatě obměnit strojní vybavení, tak bych mu určitě nevěřil. Dnes
máme traktor CASE Farmall 75 C, kloubový kolový traktor
CITY RANGER 2250 a do Vánoc bychom měli obdržet obrazně
řečeno nosič výměnných nástaveb, zkráceně Multicar M31.
Všechny stroje mají náhon na všechna čtyři kola a hydraulika je
jak vzadu tak i vepředu. Když je doplníme vhodnými přídavnými zařízeními, mělo by to významně přispět k lepší
údržbě v obci a i vlastní využitelnosti těchto strojů. Bude to
ještě něco stát, ale mělo by to stát za to. V letošním roce se nám
podařilo na tuto techniku vyčerpat z dotačních prostředků EU
a ČR skoro 5,5 mil. Kč, naše spoluúčast se pohybuje někde
okolo 1,5 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že jsme maximálně využili
nabídnuté šance, která se opakovat, jak jsem již řekl, nebude.
Kde jsem byl, všude nám tvrdili, že v novém plánovacím
období bude těžší získávat dotační prostředky než doposud. To
nejen proto, že plánované dotační prostředky budou menší, ale
řekněme si po pravdě i proto, že administrativa se získáváním
dotačních prostředků a jejich následný monitoring udržitelnosti projektu stále úspěšně narůstá. Jsem velmi rád, že se nám
podařilo získat prostředky na zastřešení a zateplení objektu MŠ
v Němčicích. Na druhou stranu se nám zase nepodařilo zpracovat žádost na opravu a zateplení kulturního domu. Zkusíme
to ale jistě v příštím roce. Máme zpracovanou projektovou
dokumentaci na záchranu roubené hospody čp. 98 v Němčicích
a usilovně se pracuje na přípravě projektové dokumentace na
úpravu čp. 26 ve Zhoři pro komunitní bydlení pro seniory. Tam
očekáváme výzvu k podávání žádostí o podporu někdy v
únoru 2015. V objektu by mělo být celkem 11 bytů o podlahové
ploše průměrně 30 m2. Tyto budou doplněny dalšími společenskými a provozními prostory a výtahem (denní místnost,
společenská místnost, ošetřovna, sklady apod.). V tuto chvíli
jsou rozpočtové náklady odhadovány někde k 12 mil. Kč.
Dotace by měla přesáhnout 7 mil. Kč. Podotýkám, že se jedná
o rozpočtové náklady, výslednou cenu vzešlou z výběrového
řízení očekávám o něco nižší. Nechme se překvapit. Realizaci v
případě úspěchu žádosti o dotaci předpokládám v roce 2015 2016. V případě neúspěchu se budeme snažit peníze získat v
další výzvě. Bohužel bez té dotace nejsme schopni tuto nebo
obdobnou stavbu zafinancovat. To bychom se ale opět dostali k
rozpočtovému určení daní a to jsem již na těchto stránkách
probíral mnohokrát.
Jaký byl tedy rok 2014?
Když pominu již to, že byl rokem zatím nejrychlejším, který
jsem asi zažil, tak byl hlavně rokem pracovním. Jak již vyplývá

z výše psaných řádků, opravdu toho máme hodně. Jen
připomínám další v různých stupních rozpracované projekty –
chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři, chodník od Kulturního
domu ke hřbitovu v Němčicích, opěrná zeď u čp. 37 a chodníky v centru obce, chodníky v centru Člupku, povodňová
opatření na Člupku a Pudilce, opěrná zeď – zajištění svahu do
„Člupáku“, hřiště ve Zhoři a snad i další. Přiznávám, že někdy
jen sedím uprostřed kanceláře, pohledem sleduji hromady
papíru jednotlivých projektů a snažím si jen udržet přehled.
O tom se nedá mluvit, to se musí zažít. Opravdu názory
a představy některých spoluobčanů o bezva práci na úřadě
(našeho formátu) mi někdy připadají trochu úsměvné. Všude je
něco a tak si nestěžujme, konec konců si myslím, že si mnohdy
stěžujeme úplně zbytečně. Nemáme se tady až tak špatně,
vždy může být lépe, ale také hůře a jak se teď s oblibou říká,
dobře už bylo. Faktem je, že mi teď připadá, že takovéto šílenství je již plošné a všeobecné. Někdy si říkám, že to co pozoruji kolem již opravdu hodně často nemá se zdravým selským
rozumem nic společného. To se asi s mnohými z vás určitě
shodnu. Otázkou je, co se s tím dá dělat a dá-li se s tím ještě
něco dělat. Musíme věřit že ano již kvůli našim dětem
a vnoučatům. A proto užijme si velkou měrou předvánoční
atmosféry, zastavme se na chvilku ve vánočním shonu a
vychutnejme si každou příjemnou chvilku. Budou Vánoce,
dárky, odpočinek, třeba někdy i sníh, tak se máme na co těšit.
Myslím, že letošní rok byl i hodně bohatý na různé akce v
naší obci. Skoro se dá říci, že každý týden byla nějaká akce. Je
to příjemné, ale na druhé straně i dost náročné, jinak řečeno,
pak má člověk doma něco udělat. Chtěl bych tedy poděkovat
všem, kteří nemyslí jenom na sebe a snaží se udělat něco i pro
své spoluobčany a pro obec vůbec. Čeká nás ještě moře práce
,tak ať nám vydrží zdraví, elán, nápady a chuť. Přeji všem ještě
jednou příjemné prožití vánočních svátků a nového roku.
Ing. Josef Racek

Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
101/2014 - program zasedání pro den 17. 9. 2014. (9,0,0)
102/2014 - Smlouvu příkazní č. 13-2014 o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem investorské činnosti na akci: Realizace úspor
energie u budovy čp. 124, Němčice – MŠ v ceně díla 76.000,- Kč +
DPH. (9,0,0)
103/2014 - výběrové řízení k projektu Snižování prašnosti v obci
Němčice, na pořízení techniky v ceně dodávky 1.598.949,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s dodavatelem,
vítězem výběrového řízení v případě, kdy nebudou podány námitky
proti výběrovému řízení, případně po jejich vyřešení. (9,0,0)
104/2014 - přijetí úvěru na předfinancování projektů na nákup
komunální techniky od Komerční banky a. s. ve výši 5.700.000,- Kč s
dobou splatnosti 9 měsíců a s výší úrokové sazby 1 M Pribor + 0,79 %
p.a. (7,0,2)
105/2014 - Rozpočtovou změnu č. 3 obce Němčice. (7,0,2)
106/2014 - výjimku z počtu žáků ve třídě v ZŠ Všeználek Němčice
114, a to na počet 31 žáků ve třídě. (9,0,0)
107/2014 - podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všeználek Němčice
114, z 30 žáků na 50 žáků v nejbližším možném termínu. (9,0,0)
108/2014 - zapůjčení místnosti klubovny šipkařského oddílu v budově
kulturního domu. (9,0,0)
109/2014 - předběžně zřízení služebnosti, přístupu a příjezdu k čp. 62
v Němčicích, místní části Člupek v rozsahu stávající přístupové cesty
na p.p. 715/3 v k. ú. Němčice u České Třebové. Služebnost bude
zaměřena a následně smlouva ve věci předložena ZO ke schválení po
předchozím zveřejnění na úřední desce obce Němčice. (9,0,0)
110/2014 - záměr na rekonstrukci čp. 26 ve Zhoři na bydlení pro seniory a přípravu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
a dokumentace pro provedení stavby v celkové výši 270.945,- Kč
s následným podáním žádosti o dotaci na tento projekt. (8,0,1)
111/2014 pověřuje starostu obce k provedení úkonů nezbytných pro
řádný průběh administrace projektu Pořízení technologie použitelné
pro zkvalitnění nakládání s odpady, schválení výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení, podpis s dodavatelem zařízení, vítězem
výběrového řízení v případě kdy nebudou podány námitky nebo po
jejich vyřízení, případně k dalším nezbytným úkonům. (9,0,0)
112/2014 - odměnu členům zastupitelstva obce za odvedenou práci ve
volebním období 2010-2014 ve výši jedné měsíční odměny. (8,0,1)
113/2014 - předložený návrh programu ustavujícího zasedání. (9,0,0)
114/2014 - členy mandátové volební komise paní Mgr. Danu Urbánkovou, paní Milenu Jilgovou a paní Věru Doležalovou. (6,0,3)
115/2014 - členy návrhové komise pana ing. Vladimíra Pavliše, pana
Lukáše Pavliše a pana ing. Josefa Racka
116/2014 - jednoho uvolněného starostu, jednoho neuvolněného místostarostu, neuvolněné předsedy pracovních výborů, způsob
hlasování o volbě starosty, místostarosty a předsedů výboru bude veřejný, zvednutím paže. (9,0,0)
117/2014 - na základě prohlášení mandátové volební komise pana ing.
Josefa Racka do pozice starosty obce Němčice. (7,1,1)
118/2014 - na základě prohlášení mandátové volební komise paní
Milenu Jilgovou do pozice místostarosty obce Němčice. (7,1,1)
119/2014 - na základě prohlášení mandátové a volební komise pana
Ing. Vladimíra Pavliše do pozice předsedy kontrolního výboru. (6,0,3)
120/2014 - na základě prohlášení mandátové a volební komise pana
Josefa Hynka do pozice předsedy finančního výboru. (5,0,4)
121/2014 - umístění sídla firmy LODREKO s.r.o. do objektu čp. 35 v
Němčicích, místní části Člupku. (9,0,0)
122/2014 - Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu, protipovodňová opatření, napojení staveb mostů do komunikace II/358 na
p.č.1517/1 v k.ú. Němčice u České Třebové ve vlastnictví Pardubického kraje. (9,0,0)
123/2014 - Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy: OŠK/14/23003, v rámci
soutěže Zelený ParDoubek Základní škole a mateřské škole Všeználek
Němčice 114, ve výši 9.000,Kč. (9,0,0)
124/2014 - Rozpočtovou změnu č.4 obce Němčice. (9,0,0)

125/2014 - Žádost o zřízení práva služebnosti k VTL Regulační stanice pro RWE GasNet, s.r.o. na p.p.1236/7 v k.ú.Němčice u České Třebové ve vlastnictví obce Němčice. (9,0,0)
127/2014 - program zasedání pro den 19. 11. 2014. (9,0,0)
128/2014 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2011908/VB/1, Němčice 861/13 p. Stráník – svod, SP 200 na p.p.
č. 861/10 a p.p. PK č. 859/1 v obci Němčice, místní části Člupek, k. ú.
Němčice u České Třebové. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku
ve výši 1.000,- Kč (vč. DPH). (9,0,0)
129/2014 - kupní smlouvy č. 1-22/2014, na výkup pozemků pro stavbu
protipovodňových opatření v Němčicích, místní části Člupku, k.ú
Němčice u České Třebové za cenu 35,- Kč/m2 v zastavěné části obce a
7,- Kč mimo zastavěnou část obce. (9,0,0)
130/2014 - kupní smlouvu na prodej nově vzniklé p.p. 742/8 o výměře
134 m2 v Němčicích, místní části Člupek, k. ú. Němčice u České Třebové, za kupní cenu 35,- Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu 4.690,Kč. (9,0,0)
131/2014 - kupní smlouvu na prodej nově vzniklých p.p. 1679/3
a 679/4 výměře 60 m2 a 37 m2 v k. ú. Němčice u České Třebové, za
kupní cenu 35,- Kč/m2 tedy za celkovou cenu 3.395,- Kč. (9,0,0)
132/2014 - skácení 2 ks ovocných stromů – třešní, na p.p. 73/4 v obci
Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové, ukládá se náhradní výsadba
4 nových ovocných stromů. (9,0,0)
133/2014 - předběžně možnost prodeje p.p. 199 o výměře 305 m2 a p.p.
204 o výměře 490 m2 v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce a následně bude
předložena ZON ke schválení kupní smlouva. (9,0,0)
134/2014 - výstavbu RD na p.p. 345/8, 361/23, 361/24, 361/25 v obci
Němčice, části Zhoř, k. ú. Zhoř u České Třebové, dle předložené PD,
která je v souladu s Územním plánem Němčice. (9,0,0)
135/2014 - pronájem bytu v objektu sportovních kabin čp. 162 v
Němčicích na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. (9,0,0)
136/2014 - kupní smlouvu na koupi nově vzniklých p.p. 130/6 a 130/7
o výměře 28 m2 a 13 m2 v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové, za kupní cenu 35,- Kč/m2 tedy za celkovou cenu 1435,- Kč
137/2014 - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720837506 ze dne
30.6. 2014, doplnění pojištění roubené hospody čp. 98 v Němčicích,
národní kulturní památky a finanční hotovosti v pokladně OÚ. (9,0,0)
138/2014 - předběžně odkup části p.p. 947 na které se nachází stavba
místní komunikace v obci Němčice, části Pudilka, k.ú. Němčice u
České Třebové. (9,0,0)
139/2014 - výbor majetkový a rozvoje obce, výbor sociální a výbor
kulturní. (5,1,3)
140/2014 - předsedou majetkového výboru Lukáše Pavliše. (8,0,1)
141/2014 - předsedou sociálního výboru Věru Doležalovou. (8,0,1)
142/2014 - odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Němčice, místostarostce, předsedům výborů, členům výborů, v souladu s
přílohou č. 1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v doposud schválené výši.
(6,3,0)
143/2014 - kupní smlouvu na prodej p.p. 1706/3 a 1706/4 o výměře
205 m2 a 1338 m2 v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové, za
celkovou cenu 30.250,- Kč. (9,0,0)
hlasování - (pro – proti – zdržel se)
- OZ

14. DIVADELNÍ PLES
PÁTEK 13. ÚNORA 20:00
SÁL KULTURNÍHO DOMU V NĚMČICÍCH
hraje

Vepřo-knedlo-zelo s Dádou
pod vedením Mírčka Koupila

Tradiční předtančení divadelníků (23:00)
Bohatá tombola, půlnoční losování hlavní tomboly.
Dobrá nálada, příjemná zábava.

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Ochotnický spolek Šlégl uvedl světovou premiéru hry

Lidé v balónech

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o
zážitky, na které se nezapomíná. Dlouhý
čas jsme tu a tam říkali, že by náš
kamarád a dobrý společník Václav Chochola mohl pro náš spolek něco napsat.
Víme, že má spoustu dobrých nápadů a
je to mistr slova. Však jeho velmi bohatou slovní zásobu již nějaký čas obohacujeme o slova, která patří do našeho nářečí. Víme však stejně dobře
jako on, že ho ten náš hantec někdy pěkně tahá za uši. Nicméně naše
přání bylo vyslyšeno a na svět přišla nová divadelní hra, kterou jste
měli možnost shlédnout v sobotu 29.11. roku 2014 jako
velmi vydařenou premiéru a v neděli 30.11.2014 jako
neméně vydařenou reprízu. Na premiéru přišlo v sobotu 210 diváků a v neděli na reprízu 140 diváků. Děkujeme za přízeň Němčickým i přespolním. Hra se začala
zkoušet v září. Vzhledem k tomu, v jaké době žijeme,
považuji skoro za zázrak, že se podařilo tuto neobyčejnou hru nazkoušet v tak krátkém čase. Ale vím, že

že patříš mezi nás, vážíme si Tvého
umění a přejeme Ti hodně štěstí,
zdraví a sil do další tvůrčí práce.
Poděkování patří také všem, kteří jsou
na jevišti nebo zůstávají v pozadí a
tvoří to nezbytné zázemí pro divadelní práci. Jsme parta dobrých přátel
tak, jak se zpívá v závěrečné písničce, kterou Vám zde napíšu, protože
byste ji možná zapomněli a to by byla
škoda.

V balónech létáme,
denně se míjíme,
nevíme o sobě nic.
Můj balón tvůj balón,
šaty a líčidla,
známe se zvenku nic víc.
Bláznivě země se točí,
a my se točíme s ní,
život je opilej kočí,
kampak nás veze, kdo ví.
Rádi a neradi,
máme se , nemáme,
věříme, hrajem si, lžem.
Pravdy a nepravdy,
lásky a nelásky,
životem zmateně jdem.
Spojme své balóny v jeden,
země je veliká dost,
odvažme zátěže s jedem,
odhoďme zbytečnou zlost.
Bůh oči zavírá,
déšť na nás posílá,
balónům dochází dech.
Stejný vzduch dýcháme,
stejnou zem šlapeme,
Afričan, Němec i Čech.
Společně nejlíp se lítá,
nejlíp se zpívá i spí,
v přátelství je síla skrytá,
kdo ho má, dost o tom ví.
Bláznivě země se točí,
a my se točíme s ní,
život je opilej kočí,
kampak nás veze, kdo ví…

všichni, které autor obsadil se s chutí dali do práce. Zpočátku možná
byli trochu nejistí, jak lidé v hledišti přijmou lidi v balónech, ale
naše pochyby se rozplynuly, hned při prvním smíchu, který se ozval
z hlediště. Bylo znát, že se lidé baví. A věřte mi, že to je velké
povzbuzení pro ty, co stojí ukryti za oponou. Budu si dlouho pamatovat ty chvíle napětí a soustředění těsně před začátkem prvního představení. Na jevišti bylo znát, jak všem záleží na tom, abychom obstáli
Krásnou cestu adventem až do Vánoc a Vánoce štědré na lásku Vám za
a byli přijati. Podařilo se!
Ochotnický spolek Šlégl přeje Věra Doležalová.
Václave, ještě jednou děkujeme za nevšední zážitek, jsme pyšní na to,

Kulturní dùm Nìmèice

Provozní doba během vánočních svátků
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015
3.1.2015
4.1.2015

17:36 – 22:12 hodin
16:17 – 21:56 hodin
Nalejte se pod stromečkem
15:59 – 22:22 hodin
13:59 – 00:13 hodin
14:01 – 00:15 hodin
13:26 – 21:59 hodin
17:07 – 22:18 hodin
16:04 – 21:48 hodin
10:00 – Ještě to zvážíme
Střízlivíme doma :)
14:15 – 00:01 hodin
13:52 – 00:16 hodin
14:04 – 21:58 hodin

Spoleèenská kronika

Bìhem podzimu

se v naší obci narodili
Natálie Veselá
Jindřich Hordějčuk
Miriam Pirklová

Němčice
Člupek
Zhoř

oslavili svá významná ivotní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Viktor Halada
94 let Němčice
Ludmila Vašinová
90 let Zhoř
Jaroslav Doležal
85 let Zhoř
Miluška Suchomelová 80 let Němčice
Eva Pokorná
70 let Němčice
Vlastimil Šafář
70 let Němčice
Eva Frnková
65 let Člupek
Marie Šimková
65 let Člupek
Václav Štarman
65 let Němčice
Jaroslava Kovářová
60 let Člupek
Jiří Pulkrábek
60 let Zhoř
Jan Kopecký
60 let Němčice
Pavel Vondra
60 let Němčice
Jaroslav Vytlačil
60 let Němčice

hhgg

Kalendáø
Kulturní
20.12.
27.12. 14:00 SOKOL
27.12.
31.12. 10:00 SZMKT
17.1. 20:00 Obec
13.2. 20:00 Ochotníci
21.2.
28.2.
ZŠ a MŠ
7.3. - 8.3.

zbrojnice

Němčická Šťopka

Hospoda
31.12.

dùm

Předvánoční táboráček
Turnaj ve stolním tenise - neregistrovaných
Turnaj šipky, zábava
Silvestrovké vážení
Obecní ples
Divadelní ples
II. Nekulturní plesík
Dětský karneval
Pečená kolena a žebra

Hasièská
14.3. 10:00 SZMKT

akcí

U

Meda

Silvestrovké vážení

V sobotu 31.12. od 1000 do 1700
se v Kulturním domì v Nìmèicích
koná XLII. roèník

Silvestrovského váení
Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání
poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Zpívání pod Vánočním stromem

Zlatá svatba manželů Řehořových
30. listopadu 2014 oslavili zlatou svatbu manželé Milena a Václav
Řehořovi ze Zhoře. Přejeme jim do dalších let všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, elánu a krásné zážitky z cestování, které je
jejich velkou společnou zálibou.
- SPOZ

Čas adventní plyne rychleji, než bychom si přáli a tak nám nezbývá,
než to zkusit sami se zamyslet, jak uspořádat své dny, abychom
nebyli jako Ti, kteří říkají „Už aby bylo po Vánocích“ Každý rok je
to podobné – shon, nervozita, stres. A přece se najdou chvíle, které
nás mohou povzbudit a potěšit a přivést na myšlenku, že štědrost
Vánoc nespočívá v nákladných dárcích, ale právě ve chvílích
ztišení a zamyšlení se nad smyslem všeho namáhání a usilování.
Myslím si, že i v naší malé vesnici máme dost příležitostí
k setkávání na nejrůznějších akcích, které připravují lidé z různých
spolků, lidé, kteří vědí, že to, co si sami sobě připraví má pro jejich
společný život tu největší cenu. Letos byl celý rok bohatý na
události a úspěšné akce, opravdu si nemůžeme stěžovat, že se u nás
nic neděje. Proto mám velkou radost, že i v době adventní jsme se
mohli – již tradičně – sejít pod Vánoč-ním stromem a potěšit se z vystoupení našich nejmenších dětí.
I adventní koncert v naší kapličce
patří již k tradičním akcím a já věřím,
že i letos to bude právě ona chvíle
ztišení uprostřed rozbouřené doby,
která se na nás valí v podobě nesmyslných a nevkusných reklam ze
sdělovacích prostředků. Přeji Vám i
sobě, aby se nám povedlo v době
adventní a o svátcích zastavit své
kroky a dopřát si klid, pohodu a
vychutnat si radost ze skutečných
darů života, které se nedají koupit,
ale které každý má ukryté ve svém
srdci.
Pohodu, klid a hojnost darů
nepomíjivých přeje čtenářům našeho
oblíbeného časopisu
- V. D.

IX
Zimní říkanka
Když se řekne zima,
napadne mě bude to príma to rozhodně.
Budeme se koulovat,
stavět sněhuláky
a pak zase bobovat
a z půdy vytáhnem sáňky.
Sněhu bude
jako smetí,
ať už to přijde,
čas ten letí.
Za chvíli přijdou čerti já jsem byla hodná jeden čert je Bertík
a druhý zase kulhá.
Zazpívám jim písničku
a už zase půjdou,
neodnesou si mě - holčičku,
do pekla půjdou s prázdnou.
Potom přijdou Vánoce,
dostanu spoustu dárků,
a pak trochu divoce,
přečtu si pohádku.
Zimu si musíme užít
než nám zase uteče,
zkusíme to přežít,
vždyť přijde zase po roce.

Zima
ZA DVEŘMI JSOU VÁNOCE
Je třetí adventní neděle a je pomalu
svátek. Je na čase, abychom vyzdobili
dům. Sněhu je hromada a tak nemáme
ani volnou pěšinku domů. Tatínek
všechen sníh odházel a mohli jsme
jít. Začali jsme zdobit můj pokojíček.
Přes skříň jsme přehodili řetězy a na
strop jsme pověsili různé sněhuláčky
a sobíky. Když byl můj pokoj hotový,
šli jsme do kuchyně. Když jsme měli
všechny místnosti vyzdobené, šli jsme
spát. Uteklo to rychle a za chvíli stál v
obýváku vánoční stromeček. Potom
jsme všichni seděli u stolu a jedli
sváteční večeři. Byla to rybí polévka a
kapr s bramborovým salátem. Když
jsme dojedli, šli jsme se podívat pod
stromeček kde bylo spousta dárků.
Když byly Vánoce pryč, tak jsme si
řekli, že na ně zas budeme čekat až do
příštího roku.
- Klára Harantová, 5.roč.

ZVÍŘÁTKA CESTUJÍ
Bylo pět zvířátek a těm se nechtělo v zimě spát.
Byla to veverka, medvěd, ježek, zajíc a srnka.
Byli to velcí kamarádi. Bavilo je cestování.
A tak se jednou rozhodli, že si udělají výšlap na Sněžku.
Když vylezli do půli Sněžky, potkali jetyho. Šíleně se ho lekli
a běželi dolů. A jety zařval! „Vždyť já vám chci pomoct!“
A jak jety zařval, svalila se shora velká lavina a zvířátka zavalila.
Když se po dlouhé době zvířátka vyhrabala ze sněhu, tak si řekla, že
příští zimu budou raději spát.
- Kristýna Mikulecká a Michaela Kopecká, 4.roč.

Zimáček
Jednoho zimního dne vylezl skřítek Zimáček ze svého zimního
domečku. Vydal se hledat nějaké zimní přátele. Putoval zimní krajinou a najednou se strhla vánice. Zimáček upadl do hlubokého sněhu.
Po dvou dnech jej našli čtyři skřítkové a odnesli ho do svého
příbytku. Když se Zimáček probral, byl velmi překvapený, kde je. Byl
moc vyčerpaný a hladový. Zanedlouho za ním přišel skřítek Zimník,
byl nejstarší ze všech skřítků. A postupně k němu přicházeli další
skřítci, skřítek Mrazoun, Mrazík a Zimík. Ten nejmladší z nich,
Zimík, se zeptal, jak se jmenuje. Postupně se navzájem představili.
Když skřítci zjistili, že má Zimáček hlad, společně se najedli. Jen co
se Zimáček zotavil, šli si společně hrát koulovanou a postavili si
sněhuláka. Tak si nakonec Zimáček našel kamarády a byl šťastný, že
zimní období prožije vesele.
- Jakub Chochola, Tomáš Benedikt Sršeň, Jan Havla,3.roč.

O zimní vločce
Jednoho mrazivého zimního dne spadla na zem vločka Anička.
Anička byla moc hodná vločka, ale ve sněhové kouli jí hezky nebyV zimě padají vločky
lo. Naštěstí potkala další vločku, jmenovala se Petr. Petr byl našta schovávají se před nimi kočky. vaný na zajíce Jardu. Jarda snědl jeho rodinu a Petr ho zbil boxSněhuláky staví děti,
erkami. Jardu odvezla sanitka do Liberce.
všechny – kromě zlého Péti.
Petr šel, šel a potkal Aničku …no, byla to láska na první pohled.
Na Vánoce radost je,
Zamilovali se, a když byla svatba, přišel na ni i Jarda, s pivem v
když Ježíšek dárky přinese.
ruce, a jak byl opilý, tak snědl Aničku. Petr mu dal zase boxerkami
Pak se děti vyhrnou ven,
a Jardu odvezli znovu do Liberce.
chlubí se o svých dárcích všem… Když Petr zemřel, tak si zvířátka každý večer připomínala tento
- Jakub Sršeň a Vojta Vytlačil, 5.roč.
divný příběh.
- Klára Harantová, 5.roč.

ČERTI
Přišli dnes k nám všichni
čerti,
je jich tucet možná víc.
Chlupy tady létaly
a
děti se lekaly.
Potom přišel ještě
anděl - měl tak krásná
křidýlka.
Ještě jeden se tam
loudá,
starý hodný Mikuláš.
- Sára Tmějová, 4.roč.

ZIMNÍ HRÁTKY
Už je zima, už je mráz,
na sjezdovkách už jsme zas,
na svahu se koulujeme
a také tam bobujeme,
sníh jen lupe a led křupe.
Děda mráz přijede zas,
už je opět svátků čas.
My stavíme sněhuláky,
jen tři koule
hrnec, mrkev, knoflíky,
aby byl moc veliký.
- Tadeáš Vytlačil a Max Nováček,
4. roč. a 3. roč.
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- Alžběta Racková, 4.roč.

Zima
Už budou Vánoce,
kapři plavou v potoce.
Spadla bílá vločka,
na kočičí očka.
Na lyžích my lyžujeme,
v rybnících už neplaveme.
Venku už je led,
Doma máme med.
Na zamrzlých rybnících bruslíme,
doma v teple perníčky jíme.
-Míša Karlíková a Pavla Kopecká, 5.roč.

Zima už je za dveřmi,
zatápí se štipkami.
Maminka zdobí věncem dveře,
hmyz se do štěrbin vleče.
Ježíšek už jede sem,
nese dárky dětem všem.

Děti se koulují, sáňkují, bobují.
- Toník Kočí a Jindra Vojtíšek, 5.roč.
Děti a dědeček, zdobí si stromeček.
Maminka peče cukroví, schová ho, kdo ho objeví?
Jezdíme lyžovat, na snowboardu kličkovat.
Pak zazvoní zvoneček, Ježíšek navštíví náš domeček.
Nejdříve si zazpíváme koledy, pak dárky rozbalíme dle
dohody.
- Martina Harantová, 4. roč.

Zprávy

ze

základní

školy

V podzimním období se uskutečnily tyto akce:
I Kulturní vystoupení NA NEBESÍCH - adventní program pro veřejnost
I Bowling se školní družinou
I Beseda se spisovatelkou p. Eliškou Polaneckou spojená s autogramiádou její
nové knížky
I Návštěva knihovny v Litomyšli - děti z 1.ročníku se zúčastnily besedy s paní
knihovnicí na téma „Kamarádka Knihovna“
I Návštěva kulturního vystoupení - koncert žáků ZUŠ Litomyšl „Prodal Jeník
Mařenku?“
I Hodina angličtiny s rodilým mluvčím
I Hravé odpoledne se stavebnicí Geomag ve školní družině
I Celoškolní projektový den „Halloween“+ diskotéka na KD
I Divadelní představení v Litomyšli - Pinocchio pro žáky 1. a 2. ročníku
I Divadelní představení v
České Třebové - pro starší žáky
(Černé divadlo Metro Praha - beze slov, s tancem a pantomimou: o tom, jak moderní komunikační techologie řídí lidskou populaci...
I Kulturní program - Beseda s důchodci

I Žáci 4. a 5. ročníku prověřili své kamarádské

vztahy v preventivním programu „Nejsem
sám“ – (program na prevenci šikany vedený preventistou panem Martinem Kaláškem)
I Veřejná sbírka CPK- CHRPA - na hippoterapii - léčbu různých zdravotních problémů jízdou na koni. Vybráno bylo 240,- Kč.
I Nonstop čtení - v knihovně Litomyšl se děti
střídaly ve čtení svých oblíbených knih

I ŠD - vycházka do Suché ke koním
I Zapojení žáků 5. ročníku v celostátní soutěži
„Hravě žij zdravě“ - podpora zdravého životního

KRÁSNÉ VÁNOCE
Veselé Vánoce, pohodu, hodně dárečků, hodně
hezkých chvil v rodinném kruhu a pořádnou
sněhovou nadílku přejí všem dětem, rodičům i
místním občanům všichni zaměstnanci školy.

stylu (o zdravém stravování, pohybu a dalších aktivitách - formou internetového kurzu)
I Účast na „Plavecké soutěži měst“ - plavecký
bazén Litomyšl
I Drakiáda - děti ze školní družiny

ZELENÝ
PARDOUBEK
V říjnu byly vyhlášeny
výsledky v soutěži Zelený
ParDoubek, která odráží
celoroční práci školy v
oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a
osvěty : Získali jsme certifikát „Ekologická škola
Pardubického kraje 1.
stupně“, z celkového počtu
63 zapojených škol jsme
obsadili 4. místo.

Co

je

nového

I letošní školní rok je
pro děti z mateřské
školy
připraveno
spousta aktivit. Celým
školním rokem nás
provází téma: Chcete
zmoudřet? Můj ty
světe
–
otevřete
knížku – čtěte! – v
průběhu celého roku
budeme
s
dětmi
návštěvovat knihovnu,
připravovat veřejná
čtení s rodiči a prarodiči v MŠ a samozřejmě v rámci každodenních
činností vést děti ke kladnému vztahu ke knihám
a čtení.
A co se událo v mateřské škole od září až
doposud? V září jsme využili hezkého počasí a
uskutečnili jsme výlet do lesa (Svinná) –
děti měly připravenou trasu s úkoly a
otázkami, hledaly houby a přírodniny, se
kterými jsme v MŠ dále pracovaly. V
říjnu jsme navštívily dvě divadelní představení ve Smetanově domě v Litomyšli Princezna
se zlatou hvězdou na čele a O pejskovi a kočičce –
v podání zkušených herců byly tyto pohádky nezapomenutelné a dětem se moc líbily. Dále se ve školce
konalo tvořivé odpoledne pro děti a rodiče s
tématem Tvoříme z ovoce a zeleniny – rodiče
společně se svými ratolestmi vytvářely různé skřítky,
zvířátka či postavičky. Na závěr tohoto odpoledne děti

ve

školce

pozvaly své rodiče na hostinu Zdravá
Všeználkova restaurace, kde předem připravily hostinu pouze ze
zdravých potravin. V listopadu jsme
navštívily místní knihovnu, kde
nám paní knihovnice přečetla pohádku a děti se poté seznamovaly s
novými knihami a vybraly knižku,

kterou jsme si půjčily do MŠ. Prosinec
je jako každý rok naplněný spoustou
aktivit – do školky přijelo divadlo s
pohádkou Sněhurka, jako každoročně
nás neminula ani Mikulášská nadílka,
děti si užily mikulášské dopoledne v
kostýmech čertů, andělů a Mikulášů a
na závěr dorazil opravdový Mikuláš. Do
konce prosince nás čeká ještě Zpívání
u Vánočního stromu, veřejné vystoupení (běh Iscarex) a Vánoční
besídka pro rodiče. Poslední týden
před Vánocemi bývá pro nás
nejhezčí – natěšené dětské oči
a spousta vánočních tradic.
RADOSTNÉ VÁNOCE
přejí děti z Mateřské školy
Všeználek
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny
nastaly.

Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Němčice Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tak učinit do 31.
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici upozorňuje vlastníky ledna příslušného roku, tedy do 31.1.2015.
pozemků v Němčicích, s kterými má uzavřenou nájemní smlouvu na
skutečnost, že dne 10. prosince 2014 nabývá platnosti obnova kata- Nová digitální mapa bude k dispozici nejdříve až v průběhu měsíce
ledna. Omlouváme se, že Vám nebudeme schopni předložit novou
strálního operátu v katastrálním území Němčice u České Třebové.
smlouvu, ze které bude zřejmá výše daně, o kterou Vám povýšíme záObnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva kladní nájemné do termínu 31. ledna 2015. Tento termín je pro Vás
k nemovitostem, ale došlo k doplnění dosud platné katastrální mapy rozhodný k podání daňového přiznání. Žádáme proto vlastníky, aby se
o zobrazení hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice ve vlastním zájmu obrátili do 31. 1. 2015 na finanční úřad. Případné
v terénu neexistují. Tyto parcely jsou zpravidla označeny novými Vaše dotazy jsem připraven zodpovědět na telefonních číslech 465
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkových 529 300 a 724 149 468, případně e-mailem lchleboun@zdslouppřevodech k záměně parcel.
nice.cz.
V důsledku obnovy katastrálního operátu také dochází ke změně Zmíněné aktualizované nájemní (pachtovní) smlouvy Vám budeme
poplatníka daně z nemovitostí, kdy tato povinnost přechází od násle- schopni předložit v termínu do konce března 2015.
dujícího roku z nájemce přímo na vlastníka.
-Ladislav Chleboun, evidence půdy

správné? Ale to už se dostáváme k úvahám přímo „koncepčním“, jako
např. jestli by „složky“ v Němčicích dotované obcí z našich prostředků neměli více koordinovaně spolupracovat např. i při pořádání akcí
(či jenom běžné činnosti), aby peníze do nich vložené přinesly největší
užitek co nejširšímu spektru místních obyvatel. A tyto úvahy zřejmě
k adventnímu času nepatří nebo ano?
To už necháme na vás a ještě jednou děkujeme, že jste i nám umožnili
prožít příjemný advent 2014.

SILVESTR 2014

ZPRÁVIÈKY Z DOMU NA NEBESÍCH
ADVENTNÍ VÝSTAVY 2014
V letošním roce připadla první ventní neděle na den 30. listopadu. V
tento den jsme také zahájili již 3. ročník Adventních prodejních výstav
v domě NA NEBESÍCH.
Je příjemné sledovat, jak opadá ostych lidí, kteří nejsou profesionálními „umělci“ a „jenom tak ze zájmu“ doma něco tvoří a potom jdou se
svou kůží na trh, v tomto případě na výstavu. A dělají dobře, protože
by bylo škoda o jejich výrobky přijít, nespatřit je, nepocítit z nich s
jakou láskou byly vytvářeny a díky tomu předčí nejen kvalitou věci
stvořené pouze za účelem zisku. Snad i proto byla atmosféra adventních dní NA NEBESÍCH opět přímo skvělá a nesla se v duchu doby
dávno minulé, kdy si prý lidé ještě měli co říci a rádi se setkávali.
Poděkování nebude v tomto případě tedy pouze klišé a patří vám –
kteří jste vystavovali v době největšího předvánočního shonu, vám –
kteří jste přišli a dokázali připomenout, jaké vztahy by mezi sousedy
mohly být a také všem, kteří se spolu s námi na organizaci Adventních
výstav NA NEBESÍCH podíleli. Dětem z místní základní školy, které
pod vedením paní učitelky Evy při zahajovacím koncertě předvedly, že
při dobrém vedení mohou skutečně „umět“. I paní Věře Doležalové za
její snahu v naší obci sjednocovat kulturní akce (a spoluobčany) a
zahájení adventu NA NEBESÍCH zahrnula do propagace obdobných
akcí v Němčicích. Je to velice chvályhodné - na vlastním písečku
dokážeme spoustu věcí, ale spoustu věcí ne. Stejně tak, jako že
můžeme každý za sebe (a na sebe), ale jaký to má efekt a je to tak

V posledním dni roku 2013 proběhlo v domě NA NEBESÍCH „Silvestrovské měření“. Zájem o něj byl až neočekávaný a směle bychom
mohli v počtu účastníků konkurovat tradičnímu „Silvestrovskému
vážení“ v Němčicích. To ovšem není náš záměr. Také se domníváme,
že co mělo být veřejně změřeno změřeno bylo a ve výsledku stejně
většině z nás šlo o to se v posledním dni roku v příjemném prostředí
potkat, popovídat, posedět – provětrat si hlavu – a udělat si atmosféru
posledního dne v roce alespoň trochu jinou, než v běžných dnech.
A tedy i proto, že nám se také líbí se s vámi potkávat, zachováme již
skoro tradici a i na SILVESTRA 2014 vás rádi v domě NA
NEBESÍCH uvítáme. Nebudou měřeny ani váženy žádné oudy či jiné
části těla, bude zatopeno a vychlazeno (v případě svařáku uvařeno),
atd. Rádi si s vámi od 12:30 hod. popřejeme vše nejlepší než se v
podvečer rozběhnete do svých domovů.
Těšíme se na vás.
- Marie a Milan Dvořákovi

Z èinnosti SDH Nìmèice
Námětové cvičení
V měsíci říjnu se uskutečnilo námětové
cvičení našeho okrsku ve Vlčkově na
téma činnost při zásahu a pořadová
příprava.

Prasátkové pochoutky
Po loňském pozitivním ohlasu, jsme
i tento rok uspořádali prasátkové
pochoutky. S tím rozdílem, že se
nekonaly v hasičské zbrojnici jako minulý rok, ale v místním Kulturním domě.
I letos byla možnost si zakoupit zabíjačkové výrobky nebo syrové maso domů.
Ale pro ty, kteří chtěli ochutnat něco hned
na místě, jsme samozřejmě měli co nabídnout, např.: zabíjačkový guláš, prejt, jitrnice, ovar, zabíjačkovou polévku, kroupy,
zkrátka pokrmy co k zabíjačce patří.
Jako na každou jinou akci, tak i tentokrát
jsme měli zajištěného zvukaře s hudební aparaturou. A aby se nám
i do tance nebo alespoň do toho nějakého pohybu dali i dospělí a ne
jen děti, tak se vyhlásila židličková hra. A vítěz dostal nějakou tu
dobrotu z prasátka.

pořádá team ISCAREX. Naší prací bude
řídit silniční dopravu, dohlížet na běžce po
trati a popřípadě jim dát první pomoc. Což
doufáme, že nebude zapotřebí.
Ještě bych chtěla poděkovat za sebe a
ostatní členy sboru všem lidem, kteří se
podíleli na spolupráci při naších akcích v
tomto roce. DĚKUJEME, vážíme si toho!

A na závěr mi dovolte v souvislosti s
blížícím se koncem roku 2014 popřát Vám
jménem svým a celého hasičského sboru
příjemné, klidné a hezké vánoční svátky.
Pěkný vstup do nového roku a v něm pak
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních
Vánoční běh kolem Zlatého pásku
Zima nám začala a s tím přichází i naše poslední veřejná spoluúčast na i pracovních úspěchů.
- Markéta Gregušová
která nás uvidíte, což bude Vánoční běh kolem Zlatého pásku, který

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Likérkošt 2014

V sobotu 29. listopadu se uskutečnil třetí ročník Likérkoštu. Letos
jsme zkusili udělat změnu a přesunuli jsme akci z Hasičské zbrojnice
do restaurace kulturního domu, protože hlavní zisk byl z následné
“dopitné” a ne z prodeje piva, alkoholu nebo steaků. Účast likérníků v
soutěži byla proti loňsku horší. Sešlo se pouze 10 vzorků, což je proti

loňsku o 6 likérů méně. Protože se nesešly od žádnéhu druhu tři
vzorky, byla vypsána pouze kategorie Ostatní. Výsledky koštu jsou v
tabulce na konci článku.
Vzorky z Likérkoštu bude možné ochutnat ještě 20.12. v restauraci
Kulturního domu v Němčicích. Celkový výtěžek akce bude použit ve
prospěch němčických dětí.

Nìmèická štopka 2015

Likérkošt je za námi, ale je také třeba se připravit na Němčickou
šťopku. Ta příští byla naplánována na 14. 3. 2015. Případné detaily
budou uvedeny na plakátech a pozvánkách.
V našem kraji nebyl letošní rok pro paliče příliš příznivý, ale netřeba
si zoufat, když to jinak nepůjde, sáhneme do starších zásob a dáme do
soutěže něco z archivu.
Přeji všem paličům, ať jim to kape a ať je ta letošní pálenka ještě lepší,
než ty loňské a předloňské, aby bylo co koštovat.

PF 2015

Na závěr bych Vám všem chtěl popřál štěstí, zdraví a spokojenost v
roce 2015 a ať se alespoň některým z nás podaří dodržet novoroční
předsevzetí déle než jen prvních pár dní v lednu.
- F. Šauer, SZMKT

S p o r t
Turnaj v líném tenisu
Čtvrtou listopadovou sobotu jsme se sešli na sále kulturního domu,
kde se konal turnaj nasazených dvojic. Počet účastníků vyšel na licho
v počtu 15 hráčů, protože se poslední dvojice nesešla a byla tedy postupně doplňována protihráči. A tak jsme mohli rozjet skupinu osmi
družstev každý s každým. Po dohrání všech zápasů v pozdních
odpoledních hodinách jsme sečetli výsledky a jelikož nás dost tlačil
čas, tak se už jen dohrál poslední zápas nejlepších dvou dvojic. Celý
turnaj proběhl jako každoročně v přátelské a sportovní atmosféře bez
zranění. Novinkou turnaje byl cena pro vítěze a to ,,Putovní pohár“ z
dílny Pavla Kumpošta.
1. místo Jirka Jasanský, Martin Gyömbér
2. místo Milan Rösller, Jirka Škeřík
3. místo Aleš Kučera, Vojta Stránik
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům: Obci Němčice, Pavlu
Kumpoštovi a pohostinství U Meda, kde jsme zakončili závěr turnaje
výborným guláškem. Také bych chtěl poděkovat kamarádům, kteří mi

V o l n ý

è a s

pomohli s přípravou a úklidem sálu KD.
Sportu zdar a v březnu na viděnou na turnaji losovaných dvojic.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný rok 2015 přeje Ďumba.

Mladší přípravka
podzim 2014
V podzimní části sezóny jsme sehráli 7 soutěžních turnajů, z toho 3
domácí a sešli jsme se celkem na 17 ti trénincích. Současnou soupisku
mladší přípravky tvoří 20 dětí, přičemž pravidelně se jich schází v
průměru 13, což je myslím velice pěkné a s tímto počtem se už dá
dobře pracovat. Počasí nám celý podzim přálo, a proto jsme všechny
tréninky mohli absolvovat venku na hřišti. V turnajích jsme myslím
dosáhli slušných výsledků, ze 17 ti zápasů jsme jich 12 vyhráli a pouze
5 prohráli. Vstřelili jsme 71 branek, 55 skončilo v naší síti. Trochu
škoda posledního domácího turnaje, kdy jsme utrpěli historickou
prohru s výborným týmem ze Žamberka. Tento debakl jde trochu na
vrub trenérům, protože za dost chladného počasí se hráči pro velký
počet nedostali pořádně do tempa – z toho paradoxně profitovaly týmy,
které měly hráčů málo. Je to pro nás poučení do budoucna, lepší by bylo
postavit 2 domácí týmy, aby si všichni více zahráli i za cenu horších
výsledků. O výsledky totiž, jak již jsem psal minule, zatím vůbec
nejde. Důležité je, že to děti baví, že hrají a trénují a že jim fotbal
přináší radost. Navíc se tato soutěž těžko hodnotí, leckdy se na hřišti
potkávají hráči až s tříletým věkovým rozdílem a každý rok je v tomto
věku opravdu hodně znát.
V současné době máme přestávku, trénovat opět začneme v průběhu
ledna. Ve velké výhodě jsou týmy, které mají k dispozici velkou

tělocvičnu a mohou plnohodnotně absolvovat přípravu na novou
sezónu. To bohužel není náš případ, ale buďme alespoň rádi za to, že
můžeme využívat tělocvičnu v prostorách naší školy. Ovšem s tímto
počtem hráčů to nebude možné, proto budeme muset některé z dětí po
dobu zimní přípravy zařadit do starší přípravky a vytvořit tak početně
přijatelné skupiny.
Fotbalová asociace ČR od letošního roku začala motivovat mladé
hráče tím, že pro registrované ročníky 2007 připravila zajímavý
balíček, který si mohli rodiče objednat zcela zdarma. Jedná se o velice
zajímavý set zahrnující míč, dres, tašku na věci, láhev na pití, plakát a
fotbalové karty. Myslím, že děti dostanou pod stromeček od Ježíška
hezký dárek. Pro ročníky 2008 a mladší budou v příštích letech
připraveny další akce. Jen mě dost mrzí a moc nechápu, proč FAČR s
tímto začal od ročníku 2007, přitom mladší přípravku letos hrají
ročníky 2006 a mladší. Tím byly o rok starší děti dost ošizeni, ale
bohužel.
A jako obvykle bych chtěl na závěr poděkovat všem, kteří nám s fotbalem a dětmi pomáhají. Zvláštní dík patří p. Vlastimilu Stránskému,
který nám zajistil ceny na domácí turnaj, a ještě si naše děti pochutnaly
na párku v rohlíku. Nejvíc ale děkuji rodičům, kteří nás dětmi zásobují. Jen tak dál ;-)
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl

Turnaj 6.9. Česká Třebová
1. Libchavy B
2. Němčice
3. Česká Třebová B
4. Česká Třebová A

Němčice : Libchavy B 0:6
Němčice : Česká Třebová B 7:1
Němčice : Česká Třebová A 3:3 (2:1 P)

Branky : Havla 4x, Nováček 4x, Řejha V. 2x, Jasanský 2x
Turnaj 16.9. Němčice
1. Řetová
2. Němčice
3. Libchavy B

Němčice : Libchavy B 6:1
Turnaj 20.9. Libchavy
Němčice : Řetová 1:7

Turnaj 11.10. Němčice
1. Žamberk
2. Němčice
3. Česká Třebová A
4. Česká Třebová B

Turnaj 4.10. Verměřovice
1. Němčice
2. Verměřovice
Němčice : Libchavy B 5:1
3. Libchavy B
Němčice : Verměřovice 1:0
Branky : Lněnička 4x, Nováček 2x

Němčice : Žamberk 3:3 (1:2 P)
Němčice : Česká Třebová A 5:2
Němčice : Česká Třebová B 3:0

Branky : Lněnička 6x, Havla, Nováček 2x, Pecháček, Zavřel,
Řejha V.
Turnaj 26.10. Němčice

Němčice : Libchavy B 6:4

Branky : Nováček 2x, Lněnička 2x, Mrkvička, Řejha V., Havla

Němčice : Verměřovice 3:1
Němčice : Česká Třebová 5:2
Němčice : Ústí nad Orlicí 9:0

Branky : Lněnička 5x, Nováček 5x, Mrkvička 2x, Havla 2x, Pávek,
Řejha V., Zavřel

Němčice : Řetová 3:3 (2:3 P)

Branky : Lněnička 6x, Řejha V. 2x, Nováček 2x, Mrkvička
1. Řetová
2. Němčice
3. Libchavy B

Turnaj 18.10. Verměřovice
1. Němčice
2. Verměřovice
3. Česká Třebová
4. Ústí nad Orlicí

1. Žamberk
2. Němčice
3. Verměřovice

Němčice : Žamberk 0:11
Němčice : Verměřovice 6:4

Branky : Havla, Nováček, Mrkvička, Lněnička 2x, Jasanský

Starší přípravka

cvičny. Vzhledem k velkému množství hráčů v kategorii mladší
přípravky a malým prostorám tělocvičny, jsme se dohodli s trenéry, že
hráči, kteří po jaru přejdou z mladší do starší přípravky, budou od
podzim 2014 ledna trénovat v tělocvičně se st. přípravkou. O termínech zahájení
Skončila nám podzimní první polovina soutěže starší přípravky v budeme rodiče včas informovat případně sledujte www stránky
kopané. Soutěže, ve které jsme odehráli celkem 7 turnajů. Místa tur- přípravky http://pripravka.unas.cz/.
najů, naše umístění a střelci gólů jsou uvedeni v tabulce níže. Výsledky byly střídavé, nejlépe se nám povedl turnaj v Lukové a v Zámrsku. Všem hráčům, hráčkám a rodičům, kteří děti k
Na výsledcích se podílelo celkem 12 hráčů starší přípravky, 10 fotbalu vedou, přejeme klidné a pohodové prožití
chlapců a 2 dívky. V tabulce výše není uveden pouze gólman T. Sršeň vánočních svátků a těšíme se na setkání opět v
(ve většině zápasů podával velmi dobré výkony) a T. Pánik, který byl novém roce 2015.
- Za trenéry: Vladimír Pavliš, Petr Vytlačil
pouze na dvou turnajích a gól nezaznamenal. Během turnajů nám,
hlavně vzhledem ke zraněním či
nemocem a souběhu některých
hráčů s hokejem, pomáhali i hráči
přípravky mladší – Nováček M.,
Lněnička J., Havla J., Stránský J. a
Mikl M.
Trošku slabší byla účast hráčů
starší přípravky na trénincích.
V této souvislosti nutno vyzdvihnout účast na trénincích a zápasech
u čtyř hráčů, kteří měli více než
90% účast. Vojta Vytlačil dokonce
účast stoprocentní, k těm dalším
patří Táďa Vytlačil, Tomáš Sršeň a
Pavel Jůza.
Tréninky na jarní část začnou v
měsíci lednu v prostorách tělo-

Muži
podzim 2014
Jaký byl podzim 2014/15 u mužů? Po slabší letní přípravě se vrhl 18
členný kádr mužů pod vedením trenéra Josefa Pokorného ml. do bojů
III. třídy OP, i když tato soutěž byla částečně degradována tím, že VV
OFS dvě nejnižší soutěže spojil, takže vlastně postup ze IV. třídy OP
byl nepostup, ale tím se náš tým nenechal rozhodit a hráči i vedení si
řekli, že budeme hrát zápas od zápasu, což se také stalo.
Jedinou posilou byl mladý hráč Marek Bican z FK Česká Třebová.
Tento útočník měl pomoci hlavně v ofenzivě, což podle mého názoru
prokázal.
Na úvod jsme měli doma jednoho z favoritů soutěže, a to Ústí
nad Orlicí „C“. Po našem perfektním výkonu jsme soupeře
porazili 2:0, což bylo velice důležité pro naše další
účinkování. Hráči získali sebevědomí a výkony šly
nahoru. Tým kráčel od vítězství k vítězství a to 9 kol
za sebou. Jediné „zaváhání“ bylo vítězství na pokutové
kopy nad mužstvem Albrechtic, předem jsme věděli, že
je to velice silný tým, který vloni hrál II. třídu OP, takže
to byl rozdíl dvou tříd, a přesto jsme to zvládli, takže o
zaváhání lze mluvit jen v uvozovkách. Náš stroj na výhry
se zasekl 3 kola před koncem, když jsme nešťastně doma
prohráli s týmem FK Kerhartice 1:2. Tato prohra nás možná bude
mrzet v celkovém účtování na konci soutěže, protože tento výsledek
se bude započítávat do jarní části, jelikož jsme s jistotou postoupili do
finálových bojů o postup do II. třídy OP už s jistými 11 body pro jarní
část. Pro upřesnění nás v naší skupině čekají ještě 2 zápasy, a to doma
v 1. jarním kole D. Třešňovec (toto utkání nic neřeší), a pak
nejdůležitější zápas v Albrechticích. Další boje budou probíhat tak, že
se utkáme dvoukolově s týmy skupiny sever, kde vládnou Mistrovice
a další 3 mužstva, takže stále je šance postoupit do vysněného okresního přeboru, na což náš tým herně má, a teď záleží na tom, jak se s
tím všichni hráči vypořádají.
Výbor oddílu kopané ( mimochodem byl v listopadu zvolen nový
pod vedením předsedy ing. F. Šauera) se nebrání postupu, protože
bychom viděli kvalitní týmy, lepší fotbal a hlavně bychom přispěli k
dobré reprezentaci obce Němčice.

Teď se vrátím k nepříjemnějším věcem. Několikrát se nám v sezóně
stalo, že se na utkání dostavil nedostatečný počet hráčů. Čím to bylo
způsobeno? Jednak máme několik těžších zranění, ale také školní a
pracovní povinnosti. Mimo to v tom hrála roli i nezodpovědnost některých hráčů, kteří dali přednost před důležitým utkáním různým
oslavám a jiným činnostem, což tým hodně oslabilo a srazilo na
výkonech! Dobře se ujal pozice hlavního trenéra (po odstoupení J.
Pokorného ml. z pracovních důvodů) brankář Michal Šindelář za asistence Martina Gyombera a J. Pokorného ml. V posledních 3 utkáních
jsme 2x prohráli, hlavně utkání v Lukové z důvodu absence 6 hráčů
bylo utkání odevzdané. Je smutné, že tým, který myslí na postup,
odehraje 3 utkání podzimní části pouze v 11 hráčích, což je zároveň i
nepřípustné! Byla by obrovská škoda, kdyby takto rozjetou sezónu
svojí nezodpovědností někteří hráči všem ostatním zkazili!
Pro jarní část chystáme změny. Největší jsou dvě. Na pozici
hlavního trenéra přichází Milan Kubík, trenér se zkušenostmi z vyšších soutěží, jeho asistentem bude J. Pokorný
ml. a vedoucím mužstva J. Morávek. Kádr týmu by měli
posílit 2-3 hráči, vše je ale v jednání, není lehké hráče
získávat a o to je to těžší , protože chceme hráče mladé,
což je i vize nového výboru oddílu.
Všem fanouškům, hráčům i funkcionářům přejeme hezké
Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2015.
Zachovejte nám prosím přízeň i v budoucnu. My se budeme
snažit vás fotbalem bavit a připravit vám hezké fotbalové zážitky.
- Za vedení týmu mužů zpracoval J. Pokorný ml.

Tabulka Okresního přeboru III.třídy - JIH po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Záp
Němčice
12
Albrechtice
12
Ústí nad Orlicí C 12
Kerhartice
12
Luková
12
Dolní Třešňovec 12
Jehnědí
12
Žichlínek B
12

+
9
8
7
5
5
3
2
1

0
1
3
1
3
0
2
4
2

2
1
4
4
7
7
6
9

Skóre Body PK
30: 12 29
1
37: 7
28
1
31: 18 23
1
17: 14 20
2
15: 25 15
17: 29 12
1
12: 31 12
2
17: 40 5

(Prav)
( 10)
( 9)
( 4)
( 0)
( -3)
( -7)
( -8)
(-13)

/

Š a c h y

/

Ahoj všem šachovým příznivcům. Na podzim jsme opět zahájili
šachovou sezonu. Byli zařazení do Krajské soutěže jih, kde je
celkem jen 6 družstev. Aby byl dostatečný počet zápasů, tak se bude
hrát dvoukolově, tedy jako ve fotbale doma a venku.
Sezonu jsme zahájili domácím zápasem s TJ SOKOL Krouna, kde
jsme dle výsledku celkem hladce zvítězili 5 : 0, kdy vyhráli všichni
domácí šachisté Pail, Pěkník, Myška, Racek a Petrželka. Ve druhém
kole jsme opět doma nastoupili proti družstvu ŠK Svitavy C a po
tuhém boji zvítězili 3,5 : 1,5, kdy vyhráli Myška, Jasanský, Dubišar,
remizoval Petrželka a prohrál Pail. K třetímu zápasu jsme vyjeli do
nedaleké Poličky, kdy opět po tuhém boji jsme prohráli 3,5 : 1,5,
kdy vyhrál Racek, remizoval Pail, a prohráli Pěkník, Myška,
Petrželka. V tomto zápase můžeme litovat zbytečných chyb, ale v
šachách je to vždy o té chybě a tu většinou někdo udělá. V Poličce
jsme si to vybrali my. Porážka nám rozhodně neubrala chuť do
dalších utkání, spíše naopak. Závěrem přeji všem příjemné Vánoce a
nový rok.
- ing. Josef Racek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabulka po 4. kole
Z V R P B Skóre
Výhry
TJ Štefanydes Polička E 3 3 0 0 9 11 : 4
10
TJ Sokol Němčice
3 2 0 1 6 10 : 5
9
ŠK Svitavy B
3 1 1 1 4
8 :7
7
TJ Štefanydes Polička F 3 1 1 1 4
7 :8
6
ŠK Svitavy C
3 1 0 2 3 5,5 : 9,5
5
TJ Sokol Krouna
3 0 0 3 0 3,5 : 11,5 3

P
1.
2.
3.
6.
9.
11.
13.
18.
21.
22.

Š
5
5
1
4
3
1
5
6
8
2

Hodnocení jednotlivců
Jméno
Kašpar Jiří
Riedl Vladimír
Paščenko Jaromír
Racek Josef
Myška František
Pail Milan
Petrželka Karel
Jasanský Karel
Dubišar Jiří
Pěkník Milan

ELO
1000
1674
2097
1605
1635
1898
1877
1689
1000
1877

Družstvo
TJ Štefanydes Polička E
ŠK Svitavy B
TJ Štefanydes Polička E
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice

Body
3.0 / 3
3.0 / 3
2.5 / 3
2.0 / 2
2.0 / 3
1.5 / 3
1.5 / 3
1.0 / 1
1.0 / 1
1.0 / 2

% Prům Rp
100.0 1566 2331
100.0 1548 2313
83.3 1864 2137
100.0 1400 2165
66.7 1526 1651
50.0 1796 1796
50.0 1295 1295
100.0 1527 2292
100.0 1092 1857
50.0 1741 1740

D.C.

S.L.Z.A.

Tabulka průběžného pořadí.

Nìmèice

0
0
Vážení rodiče,
Dovolte mi krátký pohled na uplynulý rok
2014 očima sportovních aktivit s dětmi naší
obce.
V září jsme zahájili novým školním rokem
pravidelná cvičení ve 4 skupinách. Mateřskou školku od 4 let jsme rozšířili o děti
1. třídy z důvodu malého počtu nových
čtyřletých dětí. Naopak těch tříletých má MŠ
opravdu plno a věříme, že z nich brzo vyrostou nové naděje naší obce.
Přehazovaná nadále pokračuje pod vedením Milana Kopeckého, kterému se nečekaně navýšil počet dětí po ukončení fotbalového podzimu.
Fotbalové přípravky máme pro sezonu 2014/2015 samostatné, více
najdete v článcích trenérů daných skupin.
Jako poděkování za docházku a členství v našem kolektivu jsme pro děti
připravili dárek v podobě týmových bund. Většina z našich 52 dětí bude
nyní prezentovat naši obec a klub TJ Sokol Němčice. Příslušnost k
skupině ve škole, obci, nebo na hřišti je hodnota, které není nikdy dost a
která je tím co dělá týmový sport přitažlivým. V březnu budeme slavit 5
let naší práce s mládeží a jsme moc rádi, že máme takovou podporu
rodičů, která je pro vedení ke sportu klíčová.
Na závěr bych rád poděkoval všem trenérům našich malých sportovců,
kteří se o ně starají. Jsou to stovky hodin, které stráví s dětmi v
tělocvičně či na hřišti.
S přáním příjemného prožití svátků a Nového roku
- Lukáš Pavliš, TJ Sokol Němčice
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