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Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak rok se s rokem sešel a setkáváme se
opět spolu v předvánočním čase. S přibývajícím věkem se
utvrzuji v názoru, jak již Albert Einstein před mnohými roky
předeslal, že čas je skutečně fyzikální veličina, která je proměnná a mění se v souladu s jeho uznávanou a nadčasovou „teorií
relativity“, tedy E = mc2, ale co netušil, také s věkem. Ale my,
človíčci, přeci víme své. Táta mi vždycky říkával, počkej až
budeš v důchodu (dočkám-li se ho), nebudeš nic stíhat a bude
ti to všechno utíkat rychleji než doposud. A vypadá to, že měl
pravdu.
Letošní rok opravdu nějak rychle utekl, snad je to dobou, snad
uspěchaným světem, který je všude kolem nás. Kupodivu tedy i
my na úřadě jaksi někdy trochu přiměřeně nestíháme.
Chodník Zhoř a komunitní bydlení pro seniory ve Zhoři, spolu
se zastřešením a zateplením objektu mateřské školy v
Němčicích, dvě velké akce, které nás právě letos (ale i dříve)
hodně zaměstnávaly. Nejdříve k chodníku. Konečně se rozjela
vlastní realizace, kterou fyzicky provádí firma RYDO s. r. o. z
České Třebové. Je to stavba v hodnotě 6.841.275,- Kč dle uzavřené smlouvy o dílo a obsahuje kromě výstavby vlastního
chodníku i odvodnění, výstavbu opěrných zdí a plotů, také nové
osvětlení.
Po počátečních nesnázích v nejsložitějším úseku stavby se výstavba dostala do dobrého tempa. Případné nesrovnalosti a
technické záležitosti se řeší na kontrolních dnech. Dotaci máme
obdržet po upřesnění ve výši 3.437.000,- Kč, na dofinancování
našeho podílu máme schválený úvěr od Komerční banky. Byl
bych rád, aby stavba chodníku byla již hotová a chodník mohl
posloužit svému účelu a hlavně bezpečnosti v této části obce.
Tou druhou velmi významnou stavbou je dům komunitního
bydlení pro seniory, oficiálně: B.j. 12 PB-KODUS Němčice, Zhoř.
Také jsem o něm psal v minulém zpravodaji. V současné době
se nacházíme snad již před závěrem výběrového řízení na
dodavatele stavby. Po jeho výběru, a v případě, že nebude
proti výsledku výběrového řízení podán protest či jiný odpor,
budeme moci podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
Následně předložíme tuto smlouvu spolu s dalšími
požadovanými náležitostmi na Ministerstvo pro místní rozvoj
jako podklady pro sepsání smlouvy o přidělení dotace pro tuto
akci. Vleče se to vleče, ale děláme co můžeme a někdy se běh
věcí nedá ani moc ovlivnit. Čas ale zatím máme, stavba by měla
být ukončena do 30. 6. 2017. Rozpočtová hodnota díla je přes 17
mil. Kč bez DPH. Zatím to vypadá, že po výběrovém řízení
dojde k výraznému snížení předpokládané ceny, ale tento proces není ještě uzavřen, tak se nechme překvapit.
Finišuje také oprava hasičského vozu a oprava střechy hasičské
zbrojnice v Němčicích. Na hasičárně bude část prací po
dohodě provedena až na jaře příštího roku nebo v závislosti na
přijatelném nebo nepřijatelném počasí.
Zateplení a zastřešení objektu MŠ proběhlo bez větších problémů. Musíme tam dořešit ještě některé technické nedostatky,
jako bylo zatékání na straně k objektu bývalé školní jídelny a
praskliny v místě napojení podhledu na zeď. Tyto záležitosti

budeme po dohodě také řešit společně s projektantem a dodavatelem až na jaře příštího roku, až bude přijatelnější počasí.
Samozřejmě připravujeme, řešíme, možná že něco i neřešíme,
monitorujeme další akce a projekty: technika, roubená hospoda,
poldr Pudilka, kulturní dům, obecní úřad, hřiště Zhoř, opravy
opěrných zdí ve Zhoři, komunikace, obytnou zónu u hřbitova v
Němčicích, chodníky, třeba i tělocvičnu na bývalé kotelně, veřejnou zeleň, lesopark a aleje. Je toho hodně a třeba si to zodpovědně srovnat do řady dle priorit. Úplně to tak ale nejde,
protože jak už to bývá, tak obvykle na to, co bychom nejvíce
potřebovali, třeba jako na truc nevypíšou žádný dotační titul.
Taky se to trochu plete, každá dotace se trochu liší od jiných
výzev, ale někdy i od té samé výzvy, která byla podána před ní.
Neustále se někdo snaží zdokonalovat podmínky pro získání
dotací. Rozhodně to ale zatím nespěje k zjednodušení procesu,
jak nás všude ujišťují nebo nám slibují. Chtěl bych se toho alespoň dožít, ale obávám se, že je to velké úřednické sci-fi.
Ač se tady čertím, rozčiluji nebo lamentuji, tak jsem přesvědčen,
že letošní rok byl určitě pro naše občany velmi zajímavý, nikoli
jen činností obce samé, ale především díky vlastní činnosti a
aktivitě některých občanů, či skupin nebo spolků. Nevím jak
kdo, ale já jaksi jednoduše řečeno někdy (nechci říct rovnou že
neustále) nestíhám. Vzpomeňte, co bylo letos zajímavých
společenských, sportovních a kulturních akcí a akciček. Raději
nebudu jmenovat, abych se tím, že někoho nebo nějakou akci
opomenu, někoho nedotkl nebo někoho neurazil. Já prostě
smekám klobouk před všemi, kteří více, či méně přiložili ruku ke
společnému dílu. Neděláme to pro nikoho jiného než sami pro
sebe. Když to děláme sami pro sebe, tak si toho i úplně jinak
vážíme. Važme si tedy každého, byť i deštivého nebo větrného
dne. Jednou jsem již zmiňoval, co jsem shlédl ve zbrojnici
Oravského hradu, kde na meči rytíře v plné zbroji ze 17. století
je vyrytý nápis: Žij každý den, jako by byl tvůj poslední! To
věděli již tenkrát. Zapamatujme si tato slova a chovejme se
podle nich. Nenechme si zkazit své krásné dny mračny, které
jsou snad někde za obzorem, nenechme si zkazit náladu negativními zprávami, kterými nás naše objektivní media zahrnují,
ale také nenechme se jimi uchlácholit. Buďme opatrní a pozorní,
buďme ve střehu a hlavně držme spolu jako doposud. Nic ale
není tak hrozné, jak to vypadá. Proto si užijme nadcházejících
Vánoc, volných dnů a snad dorazí i zima. Prostě užívejte
každého dne a ráno z postele vyrazte vždy tou správnou
nohou. A já se budu těšit na další setkání s vámi.

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

X V. Tradiční
Obecní ples
v sobotu 30. 1. 2016
v Kulturním domě v Němčicích

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
108/2015 program zasedání pro den 9.9.2015. (7,0,0)
109/2015 směnnou smlouvu s Ing. Milenou Sršňovou p.p.č. 101/10 o
výměře 70 m2, p. p. č. 101/10 o výměře 25 m2, p. č. 157/2 o výměře
199 m2, p. p. č. 1571/12 o výměře 123 m2, p. p. č. 1571/13 o výměře
7 m2, směna za p. č. 11/2 o výměře 136 m2 s doplatkem rozdílu kupní
ceny ze strany obce ve výši 10.080 Kč. (7,0,0)
110/2015 podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje v roce
2016 na opravu komunikace na Člupku. (7,0,0)
111/2015 smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce,a.s., o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122013698/VB/02 na výstavbu pilíře SS100 na pozemku parc.č. 1500/13
v k.ú. Němčice u České Třebové. (7,0,0)
112/2015 prodloužení pronájmu do 31.3.2016. (7,0,0)
113/2015 darovací smlouvu pro CUKŘÍCI, z.s. z Ústí nad Orlicí s výší
daru 5.000 Kč. (7,0,0)
114/2015 spásání trávy ovcemi u čp. 98 pana M. Vojtíška tak aby nebyl
dotčen objekt čp.98, prostor bude řádně ohraničen ohradníkem. (7,0,0)
117/2015 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu
od ČEZ Prodej dle nabídek ze dne 27.7.2015. na období od 1.1.2016
do 31.12.2017. (7,0,0)
118/2015 zadání zakázky na stavbu: „Oprava střechy hasičské zbrojnice“ firmě Tesaři Osík v celkové ceně díla 602.845 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. (7,0,0)
119/2015 zadání zakázky na administrátora výběrového řízení na
dodavatele stavby: „B.j.12PB-KODUS Němčice, Zhoř“ firmě
FORENTA, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (7,0,0)
120/2015 rozpočtovou změnu č. 3 obce Němčice. (7,0,0)
121/2015 předání záležitosti s užíváním části pozemku 486/1 ve Zhoři
právnímu zástupci obce k dalšímu řízení. (7,0,0)
122/2015 Smlouvu č. 24/2015/POV mezi Mikroregionem Litomyšl a
obcí Němčice o zastoupení při realizaci dílčí akce: „Němčice-obnova
veřejného prostranství v obci“. (7,0,0)
123/2015 Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
č.23/2015 ve výši 9.171 Kč Mikroregionu Litomyšlsko na dokrytí
dotace z POV2015 na realizaci dílčí akce: „Němčice-obnova veřejného prostranství v obci“. (7,0,0)
124/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2014 společnosti ATendr s.r.o. kde byla stanovena konečná cena za dílo ve výši 468.040
Kč. (6,0,1)
125/2015 zadání zakázky na zhotovení baru do technické místnosti
sálu kulturního domu v Němčicích Truhlářství Broulík z České Třebové v ceně díla 34.864 Kč vč. DPH. (7,0,0)
126/2015 mlouvu č.906/2015 o poskytnutí finančních prostředků
rozpočtu SFDI na rok 2015 na akci „Chodník kolem silnice II/358 ve
Zhoři – ISPROFOND 537510096 ve výši 3.437.000 Kč. (7,0,0)
127/2015 program zasedání pro den 21.10.2015. (9,0,0)
128/2015 smlouvu č. 44/15/HSYM-BP o bezúplatném převodu
majetku, pozemkové parcely č.1690/2 v k.ú.Němčice u České Třebové
z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Němčice. (9,0,0)
129/2015 zapojení obce Němčice do projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. (8,0,1)
130/2015 pronájem bytu ve sportovním areálu Němčice p. Renatě Čermákové od 1.1.2016 do 31.12.2016. (9,0,0)
131/2015 splátkový kalendář na úhradu
závazků z minulé nájemní smlouvy od
1.11.2015 do 31.3.2016 stávající uživatelce
bytu v budově ZŠ čp.114 v Němčicích.
Nájemní smlouva se prodlužuje dle § 2230
odst. 1) zákona č.89/2012 Sb. ,Občanského
zákoníku, v aktuálním znění, do 30.6.2016.
(9,0,0)
132/2015 3.000 Kč panu Pavlu Kadrmasovi
na reprezentaci obce Němčice a České
republiky na mistrovtví Evropy v šipkách.
(9,0,0)
133/2015 odepsání nedobytných pohledávek

od občanů hlášených na adrese ohlašovny Němčice čp. 107, kteří v
obci trvale nežijí. (9,0,0)
134/2015 program zasedání pro den 2.12.2015. (9,0,0)
135/2015 Rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný. Dále byly schváleny
závazné ukazatele pro: a) obec Němčice – dodržení schváleného
rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů; b) SDH Němčice (organizační složka obce) – dodržení rozpočtu v rámci příspěvku obce; c) ZŠ
a MŠ Němčice (příspěvková organizace obce) – hospodaření v rámci
poskytnutého příspěvku obce. (9,0,0)
136/2015 Rozpočtový výhled na období 2017-2021. (9,0,0)
137/2015 Rozpočtovou změnu č. 5 obce Němčice. (9,0,0)
138/2015 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.:IE-122005846/vb/1, opravu kabelu k č.p. 35 v Němčicích, provozovatele
ČEZ Distribuce, kde jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene-služebnosti je stanovena ve výši 1.000 Kč. (9,0,0)
139/2015 předběžně směnu pozemků p. p. 1710 (460m2) a nově
vznikající p.p. 1711/2 (57m2) za p.p.1591 (263m2) s doplatkem jedné
ze stran, po zveřejnění na úřední desce obce bude následně vypracována směnná smlouva předložena zastupitelstvu ke schválení. (9,0,0)
140/2015 příspěvek ve výši 5.000 Kč Farní charitě Litomyšl na poskytované služby v obci Němčice v roce 2016. (9,0,0)
141/2015 prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 107 stávající
uživatelce p. Lucii Pavlišové na dobu určitou do 31.12.2016. (9,0,0)
142/2015 obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č. 3/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kde je stanoven poplatek 525 Kč/rok. (9,0,0)
143/2015 příkaz k provedení inventur 2015 od 14.12.2015 do
31.12.2015. (9,0,0)
144/2015 pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem výběrového řízení na dodavatele stavby: „B.j. 12 PB –
KODUS Němčice–Zhoř“ při splnění všech podmínek výběrového
řízení z důvodu časové tísně a splnění termínu pro dodání podkladů k
sepsání smlouvy o přidělení dotace na MMR. (9,0,0)
145/2015 ceník pronájmu sálu Kulturního domu Němčice platný od
1.1.2016. (9,0,0)
146/2015 kupní smlouvu č. S/1097/15 a smlouvu o zřízení služebnosti č. 953/97/2015, prodej obecních pozemků v celkové výměře 12.798
m2 investorovi Lesům České republiky, s.p. k realizaci stavby: Protipovodňová opatření Němčice za celkovou cenu 246.293 Kč. (9,0,0)
147/2015 příspěvek ve výši 8.500 Kč, dle návrhu sociálního výboru.
(7,2,0)
Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo:
115/2015 pronájem stáje a jízdárny v čp. 98 z důvodu špatného stavu
historicky chráněného objektu, kulturní památky a jeho přípravy pro
celkovou rekonstrukci. (7,0,0)
116/2015 doplatek kupní ceny do 7 Kč/m2 za pozemky prodané v roce
2009 panu Stanislavu Rambouskovi. (5,2,0)
----/2015 pronájem obecních pozemků k výkonu práva myslivosti a
udělení plné moci k zástupování na valné hromadě Honebního
společenstva Němčice 11.11.2015 Mysliveckému sdružení NěmčiceKozlovský kopec. (0,7,2)
hlasování - (pro-proti-zdržel se)
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Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Likérkošt 2015

V sobotu 21. listopadu se uskutečnil v restauraci kulturního domu
další ročník Likérkoštu. Účast likérníků v soutěži vyrovnala dosavadní rekord a dosáhla 16 vzorků. Samostatně byly letos hodnoceny ořechovice a ovocné likéry. Stejně jako předloni zvítězil čokoládový likér
Lucie Pavlišové, který byl opravdu velmi povedený. Celkové výsledky koštu jsou v tabulce na konci článku. Děkujeme všem likérníkům i
ochutnavačům za účast. Ti, kteří to nestihli, budou moci vzorky z
Likérkoštu ochutnat v restauraci kulturního domu ještě 19.12. při
dopitné v rámci předvánočního táboráčku. Celkový výtěžek akce bude
použit ve prospěch němčických dětí.
Na závěr bych chtěl Vám všem popřát štěstí, zdraví a spokojenost v
roce 2016 a ať se alespoň některým z nás podaří dodržet novoroční
předsevzetí déle než jen prvních pár dní v lednu.
- F. Šauer, SZMKT

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Podzim v našem spolku byl ve znamení dalších repríz divadla Lidé v balonech.
Byli jsme v Dolní Čermné a ve Strakově. Strakovští nás překvapili velkou účastí bylo zde 85
diváků. Na jevišti i v hledišti se lidé velmi dobře bavili. Představení celkem vidělo na 2 000
diváků a to je v historii našeho spolku počet nejvyšší.
Derniéra v našem Kulturním domě byla také plná překvapení. Velmi příjemně nás potěšil velký
zájem o představení, které místní už viděli. Víme ale, že byli i tací, kteří přišli podruhé a nelitovali. Původní děj byl okořeněn vsuvkami, které překvapily nejen diváky, ale i samotné herce
na jevišti. Tak jsme se dobře bavili a věříme, že autor nám už dávno odpustil naši troufalost
pozměnit jeho dílo, kterého si velmi vážíme. Nelze ale popřít, že někde v koutku našeho podvědomí znělo ono známé „ dnes naposled“, ve kterém se skrývá pocit smutku
z toho, že něco moc hezkého končí. Dobré ale je, že může zase něco pěkného
začít. Tak se těšíme na další nápady našich režisérů.
Ještě než se rozloučíme se starým rokem, sejdeme se v KD na Předsilvestrovské zábavě, na kterou srdečně zveme všechny, kteří se rádi scházejí a chtějí se
dobře pobavit. Nebojte se přijít, v minulých letech jsme se scházeli ve Zhoři a
bylo to vždycky pěkné sousedské setkání lidí všech generací. K poslechu i k
tanci nám zahraje Sousedská kapela. Tak přejeme všem čtenářům Zlatého pásku
krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
- V. D.

Sluha dvou pánů
Jak může někdo sloužit dvěma pánům? Asi
to moc dobře není možné, ale když se ocitnete v hledišti Moravského divadla v Olomouci, zjistíte, že to možné je. Byla to moc
dobrá volba, když naše cestovní kancelář
vybrala toto umělecké dílo z roku 1745. V
této skvělé inscenaci byl zachován
původní příběh, ale zároveň v ní je
spousta gagů a verbálního
humoru. Výkon všech herců byl
obdivuhodný. Ovšem hlavní
postava Truffaldina v podání
Romana Vencla byla excelentní. Komedie nám byla
blízká aktuálním tématem, ale
také nás velmi pobavila spousta humorných narážek a typicky
českých
průpovídek.
Jedna
komická situace střídala druhou a tak jsme
se po celou dobu hry, která trvala skoro tři
hodiny, velmi dobře bavili.
Možná by nás mohlo napadnout slovo, které
je v dnešní době moderní – bylo to SUPER,
ale já to slovo nemám ráda, proto Vám chci
říci: “Bylo to moc hezké, nádherné, veselé,
vtipné něžné, nadčasové, dynamické, nápadité, obdivuhodné, precizní, skvělé, excelentní, humorné, výpravné, překvapivé,
pohotové, aktuální, výjimečné a hlavně
nezapomenutelné!!!
Za účastníky zájezdu do Olomouce dne
30.10.2015 Věra D.

Kulturní dùm Nìmèice
Co se děje v hospodě

Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí). Dovolte abych Vás informovala o dění v restauraci. Opět jsme
uspořádali několik akcí a na několika jiných jsme se podíleli. Dle mého
názoru byla nejhezčí Mikulášská nadílka 5.12.2015. Chtěla bych poděkovat
všem nadpřirozeným bytostem (Bóďa Vytlačil, Lucka Bohuňková, Vlastík
Novák, Vláďa Pavliš a Jéňa Pavliš) za jejich účast a také velmi děkuji
čertům, že pro děti připravili překvapeni v podobě venkovního peklíčka ☺.
Doufám, že se Vám akce líbila jako mě a příští rok se na Mikulášské zase
uvidíme. A co nás čeká do konce roku?
19.12. Předvánoční táboráček
31.12. Silvestrovské vážení SZMKT, KD
Bližší informace o jednotlivých akcích se včas dozvíte z plakátů nebo rozhlasu, změny jsou možné:)

Provozní doba během Vánočních svátků
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
1.1.2016
2.1.2016
3.1.2016

Zavřeno
16:12 - 21:52 hodin
16:17 - 21:56 hodin
Nalejte se pod stromečkem
16:59 - 00:22 hodin
14:59 – 00:13 hodin
15:01 – 22:15 hodin
Zavřeno
17:07 – 22:18 hodin
16:04 – 21:48 hodin
Ještě to zvážíme
Střízlivíme doma ☺
14:15 – 00:01 hodin
15:52 – 22:16 hodin

Spoleèenská kronika

Bìhem podzimu

se v naší obci narodili
Nikola Pejić

Člupek

oslavili svá významná ivotní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Viktor Halada
95 let Němčice
Ludmila Vašinová
91 let Zhoř
Květoslava Vávrová
85 let Člupek
Karel Suchánek
70 let Člupek
Stanislav Suchánek
70 let Člupek
Alena Vostárková
65 let Zhoř
Věra Zýková
65 let Zhoř
Vlastimil Pirkl
65 let Zhoř
Blažena Veselá
60 let Němčice
Stanislav Bohunek
60 let Zhoř
Oldřich Hiller
60 let Němčice
Stanislav Jilg
60 let Člupek

jsme se rozlouèili
Zdeněk Fryauf

hhgg

Kalendáø
Kulturní
30.12.
31.12.
2.1.
2.1.
30.1.
12.2.
14.2.
27.2.
4.-5.3.
12.3.

Šlégl
SZMKT
Šipkaři
Sokol
Obec
Šlégl
SDH
Škola
KD

U

Meda

Tradiční vážení na Člupku

Hasièská
19.3.

dùm

Zpívání v sálu
Silvestrovské vážení
Šipkařský turnaj
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
Obecní ples
Divadelní ples
Modelářská výstava
Dětský karneval ZŠ a MŠ
Pečená kolena, žebra
Sraz březňáků

Hospoda
31.12.

akcí

zbrojnice

SZMKT Němčická Šťopka

Němčice

Pøíbìh k zamyšlení...
Krátce před Vánocemi položila učitelka dětem dvě otázky: „Co myslíte, kdo z vás je chudý? Kdo by měl dostat vánoční dárek?“. Děti,
které se považovaly za chudé, zvedly ruku. Bylo to v malém
městečku, kde se všichni znali. Nejen podle jména. Všichni věděli,
kde kdo bydlí, co dělá, kdo jsou jeho rodiče i jak je na tom finančně.
Po vyučování zavolala učitelka do svého kabinetu osmiletého Diniho. Jeho rodina přijela do městečka teprve nedávno a všem bylo
známo, že jsou velmi chudí.
Učitelka Diniho vyzvala, aby se posadil, a zeptala se ho, proč
předtím nezvedl ruku. Dini na to řekl: „Protože nejsem chudý.“
„A kdo je podle tebe chudý?“
„Děti, které nemají rodiče.“
Učitelka se zarazila, užasle na něj pohlédla, chvíli mlčela a pak ho
poslala domů.
Druhý den přišel Diniho otec domů se širokým úsměvem na tváři.
Učitelka se prý stavila u něho v práci. „Můžeme být na našeho syna
opravdu hrdí,“ dodal a pověděl ženě, co mu řekla učitelka.
Na Štědrý den rozbalil Dini pod stromečkem balíček s dárkem. Byly
v něm dva páry zbrusu nových bot – jeden pár pro něj, jeden pro sestřičku. Ještě nikdy nedostali úplně nové boty. Ale i kdyby Dini dárek
nedostal, stejně věděl, že jeho rodina je nejbohatší na světě.
Rodina je jediné pravé bankovní konto. Vždycky si jí važ a
nezanedbávej ji. Každý den jí věnuj své city i něžnost, dokaž jí
svou věrnost a obětuj se pro ni. Zájem dělá zázraky.
(z knihy Bruna Ferrera Úsměvy pro duši)

Ve ètvrtek 31.12. od 1000 do 1700 se v Kulturním
domì v Nìmèicích koná XLIII. roèník

S ilvestrovského

váení

Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí.
Vážní lístky na vyžádání.

Podzimní setkání s občany
Tradiční setkání s občany, které se koná v naší obci už pěknou
řádku let, se i letos vydařilo. Zúčastnilo se ho celkem 102 občanů.
Letos přibyl mezi pozvanými ročník 1955. Nejstaršímu účastníkovi
bylo 92 roků. Vzpomínám ještě na roky, kdy jsme se setkávali –
většinou až v předvánočním čase na sále Osvětové besedy – v
hospodě u Simonů. Bývalo tam také příjemné sousedské klábosení,
ale prostředí našeho sálu Kulturního domu je o mnoho příjemnější a
toho si zejména my, dříve narození opravdu vážíme. Letos nás
potěšily svým programem děti z mateřské školy. Na vystoupení se
pod vedením p. učitelek pečlivě připravovaly a taky se velmi těšily,
až předají vlastnoručně vyrobené papírové svícínky ve tvaru
jablíček. Přestože se nám po vystoupení přiznaly, že se trochu styděly, tak to na nich nebylo znát a byly velmi milé a odvážné.
K poslechu i k tanci hrála Sousedská kapela, která je mezi dříve
narozenými oblíbená. Občerstvení připravené v restauraci našeho
kulturního domu bylo velmi dobré. Také výzdoba sálu s malou výstavou obrazů pana Doležala ze Zhoře byla příjemným zpestřením.
Odpoledne uteklo jako voda a my jsme se loučili s přáním, abychom se zase za čas sešli. Když budete chtít, přijďte do našeho
Kulturního domu, můžeme se sejít už 30. prosince na Předsilvestrovské zábavě, kde bude hrát nejen Sousedská kapela, ale také
sourozenci Pirklovi. O dobrou zábavu nebude nouze. Víme to,
protože tato zábava byla několik roků ve Zhoři a scházeli se na ní
lidé všech věkových kategorií. Tak přijďte, budete vítáni.
- V. D.

Nejen dobrým gólmanem je Tomáš Benedikt Sršeň…
Všichni ho znáte jako malého kluka a fotbalistu. Jenže teprve desetiletý Tomáš
Benedikt Sršeň je rovněž skvělým hudebníkem – akordeonistou, který nedávno
zažil umělecký debut, o jakém si většina hudebníků může nechat jen zdát a jež
by měl být spíše vrcholem jejich kariéry než úplným začátkem, jako v tomto případě. Během minulého ročníku Smetanovy Litomyšle si ho pro své prosincové
koncertní turné vybrala světoznámá operní pěvkyně Anda-Louise Bogza, která na
festivalu v Litomyšli účinkovala. V prosinci tedy žák Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany, spolu s Filharmonií Hradec Králové, naprosto profesionálně
doprovodil sopranistku při několika písních Leoše Janáčka a dalších skladbách,
včetně jedné sólové. Zcela vyprodané koncertní sály ve Filharmonii Hradec
Králové, dále na hudebním festivalu Podblanický podzim a rovněž i v Praze
zněly bouřlivým potleskem, kterým posluchači odměnili Tomáše za jeho precizní
výkon. Pokud máte chuť podívat se na koncertování Tomáše, stačí do vyhledávače YOUTUBE zadat slova „Bogza Sršeň“. Hudební kritici se vyjadřují v
superlativech na umění desetiletého talentovaného kluka. Koncertní nabídky,
které ihned malý akordeonista dostal, jsou sice prestižní, nicméně je nutné brát v
potaz jeho věk. Rádi bychom tímto coby Tomášovi rodiče vyjádřili i velký dík
paní Jarmile Hájkové
z Němčic, která našeho syna v ZUŠ učí a
na jeho koncertování
ho pečlivě několik
měsíců připravovala a
věnovala mnoho času
ze svého osobního
volna. Máme tak
naději, že z Němčic
díky ní vzejde skvělý
hudebník.
- Pavel Jakub Sršeň,
publicista

Zprávièky z Domu na Nebesích

Děkujeme dětem a učitelkám z místní mateřské školy za milé zahájení letošních adventních výstav v domě NA NEBESÍCH. Ani nepřízeň počasí a z tohoto důvodu operativní
přesun a jejich vystoupení na podstáj neubraly na bezprostřednosti a kráse jejich produkce. Opět se potvrdilo, že kvalitní vedení může
rozvíjet talent dětí nejen v soukromých zařízeních –
školkách a školách. Děkujeme také všem
návštěvníkům, kteří přišli shlédnout a případně i
koupit precizní výrobky nejen místních žen. Jistě tím
udělali radost sobě, svým blízkým a také vystavujícím, kteří do svých výtvorů vložili kus svého ducha
a času. Zároveň v čase předvánočním věnovali 4
soboty a neděle tomu, aby se s vámi potkali. Za to
jim patří obdiv a dík, stejně jako jejich rodinám, které
je jistě podpořili.
Možná ještě pro připomenutí – výstavy v domě NA
NEBESÍCH nejsou určeny jenom pro tvorbu/výrobky
žen. Nebo v Němčicích, na Člupku či ve Zhoři nejsou žádní chlapi, kteří by se nebáli pochlubit svými
výtvory?
Ještě jednou děkujeme všem a budeme se těšit na
setkání při příštích akcích. Marie a Milan Dvořákovi

Krmítka pro ptáčky
Také jste si odnesli domů krásné darované krmítko pro ptáčky? A už
Vám do něj začali létat? Tak víte jaká je to radost. I děti z naší školky
si jednoho dne přinesly tento krásný dárek pro radost. A aby toho nebylo málo, ještě jsme si dali opravit naše rozbité krmítko, abychom mohli
sypat ptáčkům na dvou místech. Jistě všichni víte, kdo čas od času dá
před svůj dům prostou cedulku s jedním slovem – daruji. Je to příklad pro nás, které by to možná ani nenapadlo. A přece je to důkaz
toho, že rozdávat radost je možné, stačí jen chtít. Tak tedy moc děkujeme, strejčku a přejeme Vám, aby radost, kterou dáváte přebývala
také u Vás. K tomu Vám přejeme hlavně hodně zdravíčka.
- Děti a učitelky z naší mateřské školky.

Ze Zhoøe
Tak už to začalo. S příchodem podzimu začala výstavba chodníku ve
Zhoři. Firma Rydo nejdříve dlouze propojovala kanály a připravovala vše pro osvětlení a rozhlas. Nyní již je část chodníku hotova a
většina obyvatel se velmi rychle naučila ho využívat. Těšíme se na
jaro, aby byl celý chodník brzy hotov.
- IS

Knihovna Zhoř Vás zve na pravidelná sekání každé první pondělí v
měsíci. Srdečně jsou zváni nejen pravidelní čtenáři, ale všichni spoluobčané (i přespolní).Těšit se můžete na sousedské posezení, debatu
se starostou a drobné pohoštění.Těší se na Vás čtenářky ze Zhoře a
Přijďte pobejt.
- IS

Škola ve Zhoři
(ze vzpomínek pana Jaroslava Doležala Zhoř 11)
Počátky školy ve Zhoři mně nejsou známy. Můj tatínek chodil do
školy u Seifertů nad Hasičskou budovou. Byla to místnost asi 6x10m
a v ní bylo 40 žáků. Byly to tísnivé poměry asi všude postejné.
V roce 1901 bylo ve Zhoři rozhodnuto o stavbě nové školy. Místní
radní se dohodli, že cihly na stavbu by se taky mohly vyrábět ve
Zhoři. Bylo běžné, že se tenkrát vyráběly cihly z hlíny červenice s
přídavkem plev. Říkalo se jim vepřáky a sušily se na slunci. Pevnost
těchto cihel byla pochybná. Nesměly přijít do styku s vodou.
Základy školy a podezdívka jsou postaveny z kamene. Následovala
stavba z cihel, ale také z vepřáků. Stavbu financovalo převážně
Okresní hejtmanství z Litomyšle. Proto se přijel podívat hejtman, jak
stavba pokračuje. Když ale uviděl část zdi z vepřáků, tasil šavli a začal
hliněnou zeď rozsekávat. Používání vepřáků zakázal.
Tak ve Zhoři měli školu pěknou, ale žáci v ní byli všelijací. Byli i
rodiče, kteří by radši viděli děti pracovat na poli. Takovým rozpustilým dětem rodiče nedomlouvali a nechali je, aby dělali učitelům
naschvály. Škola ale byla povinná. Stalo se také, že vyvolaný žák
nemínil vylézt z lavice a jít k tabuli. Učitel ho pak táhl k tabuli i s
lavicí. Jindy se stalo, že chtěl učitel takového neposlušného žáky
ohnout přes koleno a vymrskat ho, ale ten se mu zahryznul do zadnice. Takové rozpustilce nechal učitel po škole. Tehdy to byl školák i
se svou sestrou. Učitel zavřel třídu a šel se domů najíst. Jaké ale bylo
jeho zděšení když se vrátil a poškoláci stáli v otevřeném okně a dali
učiteli ultimátum – jestli je hned nepustí domů, tak vyskočí z prvního
patra na školní zahradu.
Jindy se stalo, že učitel domlouval žákovi, že tlačí na pero a píše
moc silně. Výtečník tedy namočil prst do kalamáře a inkoustem do
sešitu napsal „ Teď je to silně.“
Trestání měli u nás učitelé do
konce druhé světové války dovoleno. Viděl jsem to již v
měšťance, jak učitel dává žákovi
silnou ránu přes ústa a aby se
žák nesvalil, tak ihned následovala rána na druhou tvář.
V roce 1935 jsem šel do školy i
já. Přišel nový pan učitel
Jaroslav Jelínek. Do roku 1935
ve Zhoři učil řídící pan učitel
Mareček. Po pětileté přestávce
se zase vrátil a učil až do roku
1950. Pan učitel Mareček byl

všestranný. Chodil zpívat do sboru moravských učitelů. Ze žáků ve
škole vytvořil malou dechovku. Páteří této muziky bylo i několik
starších muzikantů. Hráče vyzdobil bílými brigadýrkami. Můj bratr
vzpomínal, jak se zhořská dechovka vydala na slavnost do Hochwaldu (Vysoký les)
Ještě před zavedením elektřiny v roce 1929 udělal pan Mareček
amatérské osvětlení ve škole a v hostinci. Vybudoval také velké
loutkové divadlo. Sám vyřezal krásné asi půlmetrové loutky. Tehdy
nebyl televizor a tak to byl krásný zážitek sledovat loutkové představení. Tajil se nám dech, když na malé jeviště přišel čert, vodník
nebo rytíř. O to více radosti jsme měli, z kašpárka, kterému propůjčil
hlas pan učitel a princeznám jeho paní.
Pan řídící byl taky malíř. Později v rádiu o něm mluvili jako o malíři
květu. Pokukoval jsem po něm, když na návsi rozdělal malířské štafle
a maloval zhořské chalupy. Pokoušel se i o portréty žáků. Nesmím
zapomenout, že pan Mareček byl také první motorista ve Zhoři. Měl
stovku Jawu. Nasadil si bílou kuklu a projížděl Zhoří. Přezdívali mu
tehdy Chaplin.
Ani školní zahradu nenechal ladem. Pěstoval zeleninu i květiny, každý
kousek půdy byl využitý. Aby rostliny dobře rostly, bylo potřeba je
pohnojit. A tak vyrobil malý bedňáček, se kterým žáci vyjížděli před
vyučováním a o velké přestávce na sběr kobylinců. Trasa byla po silnici až na Člupák.
Roky ubíhaly až přišel únor 1948 a s ním komunistický systém. Pan
Mareček nebyl propagátorem socialismu a tak byl přemístěn do
Kameniček. Tam do sloužil do důchodu a přestěhoval se do Hradce
nad Svitavou. Toužil dožít ve Zhoři. To mu nebylo dopřáno. Zemřel v
roce 1967.
Řídícího Marečka vystřídal řídící Jelínek. Žáků ubývalo. Zhořské děti
začaly dojíždět do školy do České Třebové. Později ještě nějaký čas
dojížděly naopak děti z České Třebové do
Zhoře, protože kapacity třebovských škol
nestačily. Škola je už mnoho let zavřená a
chátrá. Velký dík patří všem, kteří usilují o
její využití dnes už ne k původnímu účelu,
ale k přestavbě na KODUS (Komunitní
dům seniorů) přejeme hodně sil do
uskutečnění smělého projektu a těšíme se z
toho, že dominanta naší obce bude
zachována.
(zapsala V. D.)

Oznámení
Poplatky za TKO se budou ve Zhoři vybírat
ve středu 24.2.2016 od 15:00 do 17:00 hod.
v budově knihovny.

SDH Němčice
Memoriál Josefa Racka
Letos to bylo po desáté, co jsme pořádali
soutěž s příjezdem Memoriál Josefa
Racka. Tento rok jsme se útoku
nezúčastnili, jelikož jsme měli Avii na
rekonstrukci.
Opět nám počasí přálo a soutěž probíhala bez komplikací. Soutěžilo se dvoukolově a v obou útocích vedlo
družstvo ze Sedlišť, které také vyhrálo.
Po odsoutěžení všech družstev následoval nástup, vyhlášení míst a po
předání diplomů, pohárů a malých darů následovala volná zábava.
Ženy
H. Sloupnice

I.kolo
D

II.kolo
86,97s

Muži
Sedliště
H. Sloupnice
D. Sloupnice
Makov
Vlčkov

I.kolo
66,88s
77,08s
84,06s
97,12s
93,29s

II.kolo
65,96s
71,28s
80,01s
80,47s
D

Námětové cvičení
Podzimní námětové cvičení vedené SDH Řetůvka mělo téma: „Požár
hospody a sálu “. Po příjezdu na místo všechny jednotky dostaly
instrukce, co a jak bude probíhat. Některé sbory zajišťovaly předávku
vody k hašení a ostatní jednotky hasily hospodu a sál.
Sbory, které měly ve výbavě dýchací přístroje, šly prozkoumávat
vnitřní terén budovy, který byl zamořen oxidem uhelnatým. Průzkumníci s dýchacími přístroji, zdolali přístupové překážky a v místnosti

Agroenvironmentální kroužek ve Němčicích
ZD Sloupnice zajistilo ve spolupráci se základními školami ve svém
obvodu agroenvironmentální kroužky pro děti v rámci osvětového projektu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství žije!“.
Těžko vyslovitelný název kroužku může být zavádějící. Cílem projektu je upozornit žáky na nepostradatelnou úlohu zemědělství a přírody
pro život a společnost. Chceme informovat děti a mladé lidi o
důležitosti a nenahraditelnosti zemědělství a ukázat, jaké ve skutečnosti je, co všechno obnáší práce farmáře, jak vznikají potraviny a kdo a
jak se stará o naši krajinu. Žáci získají přehled o celém zemědělském
sektoru – živočišné a rostlinné výrobě, mechanizaci, potravinářství, ale
i o ochraně životního prostředí, úloze vody a půdy i potravním řetězci.
Vysoký zájem dětí nás docela překvapil a donutil nás hledat posily pro
vedení kroužků. V ZŠ v Němčicích se do kroužku při-hlásilo celkem
27 žáků z 1. až 5. třídy. Kroužek probíhá jednou za 14 dní, vždy v
pátek od 13 do 15 hodin. Náplní je nejen teorie (povídání, ukázky
fotografií, promítání, hry, soutěže), ale zejména ukázky přímo v
zemědělských provozech. V rámci praktické výuky již žáci navštívili
Mléčnou farmu a porodnu v Němčicích. Děti měly hodně všetečných
otázek a chtěly vše vidět na vlastní oči ?. Už teď se těší na některou z
příštích hodin, kdy vyrazí do terénu. Čeká je také návštěva střediska
mechanizace a seznámení s veškerou zemědělskou technikou. Na jaře
společně s touto technikou vyrazí do polí.
Děkujeme vedení školy za vstřícnost a spolupráci a věříme, že nadšení
dětí vydrží i nadále.
- ZD a vedoucí kroužků
Martina Karlíková, Adéla Kolářová, Tereza Jindrová

kde byl jen kouř a nulová viditelnost se orientovali pouze po
hmatu. V zamořené místnosti se
našly dvě zraněné osoby, ty byly
odneseny mimo hořící budovu a
byla jim poskytnuta první pomoc.

Iscarex
12. prosince se naši členové
podílí na spolupráci ,,Vánočního
běhu okolo Zlatého pásku“. Našimi úkoly bude dbát na hladký průběh
závodu a pomáhat s čím bude potřeba.
- za SDH M. Gregušová

X

Věděli jste, že…
Vyrábíme s dětmi:
® zvyk věšet na stromeček čokoládové figurky je český nápad? Speciální vánoční
kolekce byly vymyšleny a začaly se vyrábět
v Česku.
® dárky se na Vánoce dávají až od středověku?
® dříve se stromeček věšel ke stropu,
směrem dolů?
® původně se zvonilo, ne kvůli dárkům, ale
pro odhánění zlých duchů. Postupně se ale
zvoněním začaly oznamovat oslavy nebo
narození, a proto se postupem času dostala
tato tradice k Vánocům a příchodu Ježíška.
® do roku 1836 byly Vánoce v Americe
zakázané?
® v Německu se původně vánoční stromky
vyráběly z nabarveného husího peří?
® se původně měly Vánoce slavit v květnu?
® adventní věnec byl vymyšlen až v roce
1938?
A víte, ve kterém státě nosí vánoční dárky čarodějnice?
Stačí, když vyluštíte křížovku:

Kdo nosí dárky ve světě?
Není žádný tajemstvím, že kouzelné
bytosti mají rozdělený celý svět a
každá z nich naděluje dárky jenom
ve svém okolí. Jinak to ani nejde,
jak by někdo stihl obdarovat všechny na světě za jeden večer? U nás to
je Ježíšek, v Americe Santa Claus.
Ale znáte i ty další?
Česko
Ježíška snad ani netřeba představovat – malé jezulátko, kterému dávali
dary k jeho narození, a ono teď nosí
dárky všem hodným dětem. Přichází
na Štědrý den a naděluje nepozorovaně dárky otevřeným oknem.
Amerika
Se Santou Clausem to je podobně
jako s Ježíškem. Sice u nás nechodí,
ale zná ho každý. Zajímavostí je, že
svůj typický červený kostým získal
až díky Coca Cole, která ho oblékla
do těchto barev krátce po roku 1900.
Nikdo do té doby nevěděl, jak
vypadá. Santa rozváží dárky na
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svých létajících saních taženými
soby v noci mezi 24. a 25. prosincem. Děti je rozbalují ráno.
Anglie
Ačkoliv
má
Anglie
hodně
společného s Amerikou, Santa Claus
zde dárky nenosí. Místo toho zde se
saněmi jezdí někdo hodně podobný
Santovi – Otec Vánoc. Ten dětem
dárky schovává do punčoch, které
jsou obvykle zavěšené na krbu.
Rusko
V Rusku si musí na dárky počkat až
do 7. ledna. Poté jim je přiveze Děda
Mráz – ten přijede na saních z
daleké Čukotky, společnost mu dělá
Sněhurka
Argentina
V Argentině se slaví Vánoce taky až
v lednu, konkrétně 6. ledna, kdy je v
této zemi léto. Na slavnostní tabuli
proto můžeme najít exotické ovoce a
hlavní chod je pečený páv. Dárky
zde nosí kůň Magi, tomu se před
dveřmi nechává voda a seno.

Zimní báseň

ZIMNÍ BÁSEŇ
Bílá zima už je tu,
bruslíme si na ledu.
Sněhulák už stojí venku,
asi čeká na maminku.
Honzíček si iglú staví,
určitě se s ním proslaví.
Děti už jdou na kopec,
sáňkuje se o sto šest.
- Kateřina Karlíková,
Eliška Javůrková

Zimní básnička
Sněží, sněží, ježci v norách leží.
Vánoce, vánoce po roce jsou tu zase,
dárky my kupujeme a doma hodujeme.
Ježíšek, Josef s Marií v Betlémě čekají
na andělská stvoření.
A v Hradci Králové chodí
k domům tři králové.

Jedu z kopce na saních,
bílo už je na stráních.
Sestra bruslí pod kopcem,
máma volá, hned pojď sem
bude oběd, umyj se,
a telefone, nabij se.
Venku sněží velice
doma mrzne lednice.
Mikuláš a čert šli pryč
nechali nám jenom míč.
Sněhuláky stavíme,
také potom bruslíme.
Zítra budou Vánoce,
jako vždycky po roce.
Pod stromem je dárků moc
budu je mít další noc.
Silvestr je barevný,
petardy byly levný.
Hurá, Nový rok se blíží
děti pořád snížek vyhlíží.
Tři králové zase přijdou,
napíšou nám značky křídou.
Dnes jedeme lyžovat
zítra zase sáňkovat.
- Michaela Kopecká, 5.třída

Literární dílny: Kdy jsem se nejvíc bál/bála
Jednou, když byl úplněk a já spala u dědy a babičky, něco
jsem viděla v okně, poté začaly vrzat dveře…
Začala jsem se bát, vzala jsem si baterku a šla jsem se
kouknout. Vtom jsem viděla stín, strašně jsem se bála,
utekla jsem vzbudit dědu. Děda mi řekl, že se mi to jenom
zdálo, ale já věděla, že nezdálo.
Druhou noc, zase jsem něco slyšela a mluvilo to divným
hlasem. Ráno jsem to řekla babičce a ona na to, že nedávno
zavraždili jednoho pána. Třetí noc už jsem nic neslyšela …
Čtvrtou noc, když jsem spala u babičky naposledy, začalo
něco škrábat na dveře tak, až mě to vzbudilo. Opět jsem
vylezla z postele a vzala baterku a šla se podívat. Jakmile
jsem otevřela dveře, proběhl pes Filip, až mě to vyděsilo,
protože jsem to nečekala. Děda ho zapomněl venku.
Odvedla jsem ho do boudy a šla se dívat na televizi. V
televizi dávali horor. V půlce hororu jsem vykřikla. Na
chodbě se rozsvítilo, schovala jsem se pod peřinu… a tajně
jsem se koukala, co se bude dít.
V pokoji se objevil děda. Z ničeho nic zazvonil budík,
otevřela jsem oči. Televize byla vypnutá a děda nikde.
Venku bylo ranní světlo a já zjistila, že se mi to jenom
zdálo, že to byl jenom sen…
- Veronika Linhartová, 5. třída
Byl jsem zrovna na hřbitově, když jsem to uviděl. Něco
vylezlo z hrobu. Spadl sem do hrobu! Běžel mým směrem.
Zavřel jsem oči. On ale šel jinam. Teprvé nyní jsem se podíval kolem. Něco jsem nahmatal, byla to rakev.
Utekl jsem pln strachu domů. Asi šestkrát jsem zahlédl červené oči. Hned nato jsem uslyšel výkřik. Vlezl jsem do
postele. Hned ráno jsem si myslel, že to byl sen. Ale když
jsem vylezl ven, byl tam shluk lidí. Něco si suškali. Šel jsem
k nim. Ale kdo to byl? Nějaký muž. Myslel jsem, že spí, ale
to, že mu z úst proudem tekla krev a hrůzný výraz ve tváři
mluvilo samo za sebe. Byl mrtev. A vedle něj obří šlápoty.
Bylo to to monstrum, co jsem viděl na hřbitově? Utekl jsem
na půdu. Jak jsem byl vystrašen, o něco jsem zakopl. O
truhlu a ta se otevřela. Byl tam deník. Začal jsem číst. S údivem jsem zjistil, že v tom všem hraje roli můj prastrýc.
Psalo se tam o tom, jak po válce šel do své rodné vesnice,
kam se zatím nastěhoval nový člověk a ten ho nenáviděl a
po pár letech ho zabil. Psalo se tam o kletbě, kterou na něj
a jeho rod seslal. Bylo tam, že se za sto let vrátí a všechny
jeho potomky zabije. Šel jsem dolů do pokoje, hlavou se
mi honila spousta otázek. Je to vše pravda? A bylo to monstrum skutečně můj praprastrýc? Takto jsem uvažoval
celou cestu dolů. Po pár měsících vysílali zprávy. Bylo
tam o dalších deseti záhadných úmrtích. Divné bylo to, že
umřeli úplně stejným způsobem. Vždy s hrůzným výrazem
ve tváři a z úst jim vždy proudem tekla krev. A co bylo
nejpodivnější, vždy beze stop po násilí. Jednou večer jsem
šel jako obvykle na procházku. Pak jsem uslyšel ten výkřik,
stejně jako před třemi měsíci. Hrůzný a pronikavý. Poté se
oběť skácela k zemi. Přikrčil jsem se za zídku. To monstrum odcházelo. Směrem ke hřbitovu! Šel jsem pár metrů
za ním. V tu ránu zařval tak, že ho musela slyšet celá obec.
Můj úkol je dokonán! A vlezl zpět do hrobu. Začal jsem
přemýšlet. Mohla to být pravda? A je můj úkol dokonán?
- Jakub Chochola, 4. třída

Zimní pohádka
Byla jednou jedna víla. Jmenovala se víla Ziminka. Bydlela v
chaloupce vedle Sněžky a měla mazlíčka králíčka. Králíček se
jmenoval Chlupáček, ale někdy to byl pěkný hlupáček. Víla ho
měla moc ráda. A hodně si s ním hrála. Měla malý domeček se
čtyřmi pokoji. Když přišlo jaro, víla si vzala králíčka do
přepravky a odletěli na severní pól. Příští zimu zase přiletí.
- Anička Lněničková a Míša Stránská, 4. třída

Jednoho dne večer jsme se s kamarádkami koukaly na horor,, KRVAVÁ
MARRY“ a když jsme se dokoukaly, řekly jsme si, že krvavá Marry neexistuje. Abychom si to ověřily, šly jsme všechny před zrcadlo a řekly:,, Krvavá
Marry, krvavá Marry, krvavá Marry.“ Nejdříve nic nebylo, ale po chvíli, jako
by něco proběhlo v kuchyni. Šly jsme se podívat a na zemi bylo rozbité sklo,
židle rozházené, stůl byl převrácený, chvíli blikalo světlo a po chvíli zhaslo
úplně. Lenka řekla, že už půjde nahoru spát. Já, Bára a Klára jsme zůstaly dole.
Za chvíli jsme slyšely Lenku zaječet. Běžely jsme nahoru a ona řekla, že se jí
zdálo o krvavé Marry a že prý je v pokoji. Na zrcadle bylo krví napsáno,,
PŘIVOLALI JSTE MĚ! JSEM TU! ZABIJU VÁS! “ Lence tekla krev z ruky.
Ten nápis byl napsaný její krví. Krvavá Marry byla u nás v domě. Bály jsme se,
protože rodiče nebyli doma. Chtěli jsme usnout ale pořád jsme něco slyšely.
Vzaly jsme si baterky a šly jsme opatrně dolů na schody. Koukly jsme se dolů
na schody, a uviděly jsme, jak jde krvavá Marry nahoru. Honem jsme zhasly
baterky a běžely jsme se schovat pod postel a doufaly jsme, že si nás
nevšimne. Nejdříve se koukla jenom ze dveří a pak šla prohledat ložnici,
koupelnu a záchod. Mezitím jsme vylezly oknem, slyšela nás a šla pomalu do
pokoje. Naštěstí jsme měly příkrou střechu, takže jsme po ní mohly slézt dolů.
Krvavá Marry šla dolů po schodech. Utekly jsme se schovat do blízkého
altánku, a protože Bára měla mobil a v něm internet, takže než krvavá Marry
sešla schody, koukla se na internet jak odvolat krvavou Marry. Odbíjela půlnoc. Za půl hodiny se měli vrátit rodiče. Než k nám Marry došla, Lenka vytáhla líčení se zrcátkem a všechny jsme třikrát rychle řekly: „Krvavá Marry, běž
už pryč, nech nás být“.
Krvavá Marry se rozpadla na prach, my jsme šly domů, a když přijeli rodiče,
už jsme spaly…
- Martina Harantová, 5. třída
JAK JSEM POTKALA STRAŠIDLO
Jednou večer v 12: 01 jsem se probudila. Šla jsem do obýváku a za oknem
zombie. Koukal na mě jako bych spadla z Marzu. Najednou přišli další a další
celá armáda zombií. Lekla jsem se a schovala se pod deku. Najednou ke mně
přišla postava a povídá: "Přidej se k nám." Řekla jsem, že ne a postava se rozzlobila a řekla: "Nevadí, mám dost velkou armádu zombií. Rychle jsem šla na
internet a našla jsem, že to je zombí apokalipsa. Bylo mi to divné, ale větší má
starost byla, jestli nejsem jediná holka na světě. Doma jsem našla zelený oblek
a šla jsem ven a dělala jsem, že jsem zombí. Cestou jsem potkala Verču a Terku,
jak se dobývají do školy. Šla jsem ke hřbitovu a zakopla jsem o deník. Zalezla jsem do křoví, aby mě nikdo neviděl. Dočetla jsem se, že na hřbitově je
klíč a ten klíč se má dát doprostřed kříže, který je před bránou. Klíč se našel,
ale kříž byl vysoko. Musela jsem vylézt po stromě, který byl vedle. Vylezla
jsem a dala tam klíč. Rozsvítilo se světlo a zombí zmizeli a občané Němčic šli
domů a černá postava se rozplynula ve svitu slunce.
Nikdo nevěděl, co se stalo, jen já jsem to věděla...
- Alžběta Racková, 5. třída
Jednou jsem byla doma sama. Rodiče odjeli pryč a prý se vrátí hodně pozdě
večer. Bylo asi kolem deváté hodiny, když rodiče odjeli. Uběhlo asi čtvrt hodiny
a slyšela jsem, jak někdo chodí po schodech. Vyšel nahoru a něco hledal. Já
jsem se strašně bála, protože jsem nevěděla, kdo to je. Šla jsem se tam podívat.
Nebyl tam. Šla jsem do kuchyně, nebyl tam. Takhle jsem prohledala celý dům.
Pak jsem se vrátila do obýváku. Najednou jsem slyšela divné zvuky, byly hlasitější a hlasitější. Byl u mě, strašně jsem se bála. Šla jsem do kuchyně a vzala
si pánvičku. Bouchla jsem ho přes hlavu, on spadl a rozplynul se. Takhle jsem
se zachránila.
- Kristýna Mikulecká, 5. třída
Vzpomínka na Halloweenské tvoření:
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® 4.12. byl pro všechny děti z naší školy připraven mikulášský program. Navštívili nás Mikuláš, anděl a čert – některé děti pochválili, ale
několik jich i pokárali. Všichni hříšníci slíbili, že se napraví a tak
nakonec mohly všechny děti dostat pěknou nadílku. Na oplátku děti
přednesly básničky, pohybové říkanky, zazpívaly písničky a zahrály
na flétny. Těšíme se zase nashledanou za rok...
® 27.11. navštívili žáci 4. a 5. ročníku divadelní představení „Záhada
hlavolamu“ v České Třebové.
® V pátek 13.11.2015 odpoledne se uskutečnila výtvarná dílna pro
žáky naší školy – vlastní výroba jednoduchého šperku speciálními
vitrážními barvami (náušnice, přívěšky nebo komplet).
® V úterý 10.11.2015 žáci 2. a 3.ročníku navštívili knihovnu v Litomyšli. Zúčastnili se programů: Básničky jsou príma – veršovaný svět
a Smějeme se rádi. Děti se seznámily s knihami, které jsou přiměřené
jejich věku, jsou poučné a zároveň psané zábavnou formou.
® Tentýž den žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teoretickou část
dopravního kurzu, praktická část je čeká v červnu na dopravním hřišti
ve Vysokém Mýtě.
® Ještě před podzimními prázdninami jsme si s dětmi užili Halloween.
Halloweenské čtení, halloweenské počítání, různé soutěže, ochutnávky a tematicky zaměřené pracovní listy. Odpoledne menší děti
pokračovaly halloweenskou diskotékou.
® V říjnu soutěžily rodinné týmy o Nejkrásnější dýni. Děti přinesly
vydlabané, vyřezané a ozdobené dýně do školy. Ty byly posléze vystaveny před školou, děti hlasovaly a byly vybrány 3 vítězné. Výsledky soutěže: 1. místo – Patrik Vyskočil 5.r., 2. místo – Karolína,
Staník a Kája
Suchánkovi 3.r.
a 1. r., 3. místo –
Nela Roučová
2.r. Veřejnost si
dýně
mohla
prohlédnout nejen ve dne, ale i
večer, kdy byly
všechny osvíceny. Děkujeme

Všeználek se nenudí
V tomto roce jsme získali od pardubického
kraje finanční podporu 5.000 Kč na projekt
Všeználek se nenudí“. Cílem projektu byla
primární prevence drogových závislostí a
sociálně-patologických jevů nabídnutím alternativní činnosti, cílenými aktivitami, možností realizace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, dětí s horším prospěchem, dále
prohloubení zájmu o obec a náš kraj, seznámení dětí s netradičními sporty, technikami a
materiály, spolupráce s rodiči, prezentace
školy a Pardubického kraje na veřejnosti.
Projekt zahrnoval 3 oblasti:
1) Pravidelnou činnost zájmových kroužků
2) Týdenní zážitkový kurz
3) Další mimoškolní akce
Děti mohly v tomto roce na základní škole
navštěvovat kroužek hry na zobcovou flétnu,
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rodičům a všem dalším, kteří se na pomoci
dětem podíleli.
® Žáci 1. ročníku navštívili dne 14.10.v Litomyšli divadelní představení s názvem CIRKUS. Krom umění hereckého jsme obdivovali i
umění žonglérské.
® Žáci 5. ročníku se zúčastnili v knihovně v Litomyšli vyhodnocení
výtvarné soutěže k výročí narození spisovatele Karla Čapka. Ve škole
četli knihu Devatero pohádek a tvořili vlastní ilustrace k jednotlivým
příběhům. Do soutěže se odeslalo osm těchto ilustrací. Z naší školy
byly vyhodnoceny tři nejlepší ilustrace. Autoři: Veronika Linhartová,
Štěpánka Cimflová a Tereza Havlová. Po vyhodnocení této soutěže
navazovala Vypravěčská soutěž. Úkolem soutěžících bylo zaujmout
posluchače a porotu svým převyprávěním libovolného díla od Karla
Čapka. Naši školu reprezentovali: Pavel Jůza – Pohádka tulácká,
Kristýna Mikulecká – Pohádka ptačí a Martina Harantová –
O princezně Solimánské. V celkovém pořadí získal 2. místo Pavel Jůza
a 3. místo Martina Harantová. Gratulujeme.
® V rámci projektu EKOŠKOLA jsme uspořádali anketu o způsobu
dopravy do školy, splnili jsme další úkol RECYKLOHRANÍ, uspořádali jsme sběr vybitých baterií, výstavu ohrožených zvířat Pardubického kraje na školním plotě, vybraní žáci se zúčastnili výtvarné
soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.
® V pátek 4.9. jsme se s dětmi vypravili do přírody. Prvňáčci se šli
podívat na naučnou stezku Černá hora a přes Suchou se vrátili do
školy, čtvrťáci a páťáci se podívali do Nedošínského háje a druháčci
s třeťáky prošli okolí Svinné a Zhoře.
® Se školní družinou se děti v průběhu podzimu dvakrát vypravily
do Litomyšle, jednou pro ně paní
vychovatelka připravila program na
zámku a v jeho okolí, podruhé
navštívily
Muzeum
domečků,
panenek a hraček.
Do konce roku ještě plánujeme:
® Adventní plavání se školní
družinou
® Vánoční výstavu výtvarných prací
a výrobků, kterou zahájí žáci malým
kulturním vystoupením
® Vánoční besídky ve třídách

keramiku, hravou angličtinu, pohybové hry,
zážitkové hry a Ekokroužek, v mateřské
škole výtvarný kroužek a logopedii.
V červnu jsme odjeli do Zderazi na školu v
přírodě, kde děti soutěžily ve skupinách v
celotýdenní hře, za splněné úkoly získávaly
obrázky zvířat, které si dolepovaly na svůj
plakát ekosystémů.
V průběhu roku se uskutečnila řada dalších
akcí, např. karneval, lyžařský výcvik, divadelní představení pro rodiče a veřejnost, turnaj ve
vybíjené, návštěva naučných stezek, sběr
starého papíru a vybitých baterií,
vánoční výstava výtvarných prací,
návštěva plaveckého bazénu apod.
Za získané finanční prostředky
jsme zakoupili materiál na
kroužek keramiky a CD přehrávač.

Projekt OP VK „Inovativní vzdělávání ve
škole Všeználek“
V podzimních měsících jsme pokračovali v realizaci
projektu, který byl zaměřen na jazykové vzdělávání
pedagogů a na podporu čtenářské gramotnosti žáků.
Do školní knihovny jsme zakoupili celkem 455
nových titulů, velkou část tvoří naučné encyklopedie,
které budou mít žáci k dispozici v každé třídě, dále
pak pohádky, pověsti, bajky, prózu se zvířecími i dětskými hrdiny, několik titulů s poezií pro děti. V
rámci projektu byly vytvořeny plány na 20
čtenářských dílen ve 2 různých ročnících, 12 dílen
bylo zrealizováno do prosince 2015.
Projekt byl financován z 85% z prostředků EU

Projekt Máme rádi zvířata

® Den se zvířecími mazlíčky – žáci si přinesli do školy zvíře, které
V roce 2015 jsme získali dotaci od Pardubického kraje ve výši chovají, případně jeho fotografii a v krátké prezentaci zvířátko představili – žáci 4. a 5. ročníku zvířátka představovali i anglicky v rámci
14 000 Kč na projekt s názvem MÁME RÁDI ZVÍŘATA.
mezinárodního eTwinningového projektu OUR PETS.
Cílem tohoto projektu bylo:
1) zvýšit zájem žáků a občanů o problematiku ochrany přírody,
prohloubit jejich znalosti o ochraně zvířat, o vlivu životního prostředí
na život zvířat
2) vytvořit u žáků zodpovědný vztah ke zvířatům, která si pořizují
3) konkrétní pomoc zvířatům
V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
® Výstava plakátů s ohroženými a chráněnými živočichy v regionu,
kterou jsme umístili na plot před budovou školy – plakáty vytvářeli
sami žáci.

® Charitativní akce – fondu
CPKCHRPA
bylo
odesláno
800 Kč.
® Péče o krmítko – v zimním
® Anketa mapující povědomí žáků o chráněných zvířatech, o možnos- období se žáci starali o 2 krmítka.
® Krmení lesní zvěře - výprava ke
tech pomoci zraněným živočichům z volné přírody.
krmelci ve Zhoři, kam děti daly
® Návštěva naučných stezek v regionu- „Nedošínský háj“
nasbírané kaštany a další dobroty
„Černá hora“ .
pro zvířátka.
® Účast ve výtvarné soutěži zdravá a nemocná příroda Pardubického
kraje.

® Vycházka do lesa a k rybníku – poznávání různých ekosystémů a
zvířat v nich žijících.
® Exkurze do chovné stanice “ Vackův chov ryb“ – žáci, kteří se
neúčastnili školy v přírodě se seznámili s životem pstruhů.
® Návštěva záchranné stanice živočichů Pasíčka – seznámení s chodem stanice, ohroženými zvířaty.
® Škola v přírodě ve Zderazi, 5ti denní pobyt v přírodě, kde žáci
poznávali vodní živočichy, včely, mravence, navštívili Pivnickou rokli,
skalní obydlí, zkoumali čistotu vody, vytvářeli plakáty ekosystémů
apod.
® Návštěva daňčí obory v Nových hradech.
® Návštěva stájí a beseda o koních s MVDr. Pavlem Růžičkou.
® Účast na ekovýchovných programech Ekocentra Paleta v Oucmanicích (Domácí zvířata, Včely).
® Beseda s lesníkem o životě lesní zvěře.

Finanční
prostředky
jsme použili zejména na
úhradu dopravy, vstupného na ekovýchovné
programy,
částečnou
úhradu ubytování na
škole v přírodě a na
materiál.
Projekt se dětem velmi
líbil, cíle projektu se
nám podařilo splnit.

Návštěva EKOCENTRA OUCMANICE
V pondělí 30.listopadu jsme v rámci projektu Máme rádi zvířata navštívili Ekocentrum Paleta v Oucmanicích. Díky grantu Pardubického
kraje, který jsme na tento projekt získali, byla exkurze pro žáky zcela zdarma. Děti z.1třídy se účastnily programu s názvem Hospodářská
zvířata, jehož cílem bylo poznání hospodářských zvířat a jejich mláďat, jejich života a potřeb. Děti se dozvěděly, proč tato zvířátka chováme,
na modelu si vyzkoušely dojení, vyrobily si máslo a také ho ochutnaly. Na závěr se setkaly s živou ovečkou, oslíkem, prasátkem, králíky a
morčaty. Starší žáci se seznámili s životem včel medonosných, s jejich významem nejen pro člověka, ale i pro přírodu. Na chvíli se stali dělnicemi, královnou, trubci, vyrobili si svíčku z včelího vosku, ochutnali dobrůtku ze včelí kuchyně.

Z p r á v i è k y
Letos jsme si užívali krásné podzimní dny na zahradě, na
hřišti, ale také jsme se vydali na dopolední výlet do
nedaleké Litomyšle. Pro některé děti, je
zážitkem i jízda autobusem. Společně
jsme se prošli po nadjezdu nad hlavní
silnicí a užili si legraci při mávání na
auta pod námi. Pak jsme nakrmili krásné kačenky na řece Loučné a pokračovali na hřiště u Smetanova domu. Při
cestě po Zámeckém návrší jsme si všimli
otevřených dveří Piaristického kostela. Jaké
bylo naše překvapení, když děti vstoupily
do chrámu, byly pozorné ukázněné a všímaly si překrásné výzdoby uvnitř. Ještě

z e

a krásný nový koberec. Těší nás, že se všem, malým i velkým, moc
líbí.
Poslední listopadový den jsme
se se staršími dětmi vydali do
České Třebové na divadelní
představení Obušku, z pytle
ven! Ani deštivé a nevlídné počasí
nemohlo zkazit náš zážitek z
pěkného představení klasické
české pohádky.
Přiblížil se také konec roku a s ním
návštěva Mikuláše, anděla a čerta.

Budeme se na ně
těšit v pátek 4.
prosince
dopoledne. Děti se
převléknou
za
anděly, čertíky i za
Mikuláše, tak jako
každý
rok
a
užijeme si spolu
legraci. U nás se
nikdo čerta bát
nemusí, protože my
víme, že kdo je hodný, toho čert neunese!
Budeme našim hostům zpívat a radovat se z
nadílky.
16. prosince budeme mít tradiční Vánoční
besídku pro rodiče. Budeme pilně připravovat nejen vystoupení, ale společně s dětmi
celou naši školku pěkně vyzdobíme.
Pro letošní rok jsme si dali moto: „Jen si děti
všimněte, co je krásy na světě“ Myslím, že

jsme si stihli
pohrát
v
zámecké zahradě,
kde děti zaujal herní
koutek a horolezecká
stěna.
Na tento
vydařený výlet jsme s
dětmi rádi vzpomínali.
V říjnu jsme se

pilně připravovali na vystoupení v Kulturním domě při Besedě s občany.
Potěšilo nás, že děti byly odvážné a
předvedly připravený program velmi
hezky. Další akcí bylo podzimní
Uspávání broučků. Děti si ve školce
vyrobily broučky ze skořápky vlašského
ořechu a společně je navečer 5.11. dali
spát do hromady listí. Počasí nám tentokrát
přálo, tak jsme si lampionový průvod spojený s uspáváním broučků
pěkně užili.
Koncem listopadu jsme se radovali z prvních sněhových vloček a
také se pilně připravovali na vystoupení v domě Na nebesích první
adventní neděli. Po zkoušce na vystoupení si děti pohrály se sněhem,
ale na první Adventní neděli bylo už počasí deštivé.
V listopadu jsme si spolu s
dětmi prožili ještě
jednu
velkou
radost. Podařilo se
nám výrazně zlepšit
prostředí
velké
třídy.
Bylo
položeno
nové

linoleum

š k o l k y

se nám těch pěkných
a radostných chvil
podařilo prožít celou
řadu a věříme, že
tomu tak bude i v
novém roce. Za celý
kolektiv
Mateřské
školky přeji všem
čtenářům
pohodu,
klid a radost o
Vánočních svátcích
do nového
roku
hodně štěstí a zdraví.
- V. D.

Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu Vám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní Vánoce.
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Sport
D.C. S.L.Z.A.
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Volný èas

Letošní čtrnáctá sezóna pro nás nezačala vůbec šťastně, ale my pevně
věříme, že na konci bude celkový výsledek znatelně příznivější.
S pozváním na povánoční turnaj šipek a s přáním příjemného prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém roce Vám přejí šipkaři.
- Za D.C. S.L.Z.A. Němčice Jiří Dubišar

Líný Tenis
Podzimní turnaj nasazených dvojic o putovní pohár se
konal 21.11. v sálu v Kulturního domu Němčice. Účastnilo
se 8 kvalitních dvojic. Píši kvalitních, jelikož se hráči
neúčastní turnaje poprvé a na úrovni je to znát, moc mě
potěšila účast naší mládeže, Ivan Škeřík, Martin Gyömbér,
Lukáš Pavliš, kteří si vedli opravdu dobře. Chtěl bych
poděkovat za podporu obecnímu úřadu, Pavlu Kumpoštovi
za připravení pohárů a hlavně všem co mi pomohli s
přípravou a organizací turnaje. Díky moc Ďumba.
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Výsledky
1. Jirka Jasanský – Martin Gyömbér
2. Aleš Kučera – Vojta Stráník
3. Pavel Kumpošt – Honza Stránský

2

Na březen 2016 pro vás připravujeme losovaný turnaj dvojic.
- Martin Gyömbér

Starší přípravka
TJ Sokol Němčice
sezóna 2015-2016
Dovoluji si pozdravit všechny
příznivce naší fotbalové starší
přípravky. Pro tu skončila včerejším
domácím turnajem (výsledek byl znám
až po uzávěrce tohoto zpravodaje) podzimní sezóna
soutěže.
Nutno podotknout, že podzim to byl úspěšný, o čemž svědčí
i to, že v žádném čtyřčlenném turnaji jsme neobsadili
poslední místo. Ve dvou turnajích v Králíkách a v Lukavici jsme zvítězili. I když se dle informací okresních orgánů
žádné celkové tabulky nevedou, přesto na portálu fotbal.cz
existuje a v ní naše přípravka suverénně vede.
Na těchto výsledcích se podíleli následující hráči a hráčky
– Šimon Čermák, Jan Havla, Štěpán Jasanský, Jiří Lněnička,
Marek Mikl, Max Nováček, Martin Novák, Lucie Pávková,
Tomáš Sršeň, Tadeáš Vytlačil a Žaneta Vytlačilová.
V jarní části nás čeká jistě také náročný program, umocněný
tím, že musíme již myslet i na další sezónu, kdy nám někteří hráči odejdou do starší kategorie a jiní opět přijdou z
mladší přípravky. Pokračování obou přípravek v další
sezóně (2016-2017) určitě počty hráčů nebude ohroženo,
navíc je tu naděje, že budeme schopni sestavit i družstvo
mladších žáků. Kromě hráčů jsou k tomu třeba však i lidé
kolem, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas pro práci s
mládeží. Uvítáme jakoukoliv pomoc v tomto směru.
- Za starší přípravku sestavil Vladimír Pavliš

/
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Š a c h y

Vážení šachoví příznivci,
letos na podzim jsme zahájili opět útok na nejvyšší šachové mety v rámci
naší nejnižší soutěže, tedy Krajské soutěže východ B. Pro tuto sezónu byl opět
navrhnut jiný model než byl v loňské soutěži a jiný než byl v předloňské
soutěži. Hraje se nejdříve základní skupina, ve které je 8 družstev. Po
odehrání 7. kola se oddělí první čtyři družstva a sloučí se do nové skupiny
kam přibydou také první 4 družstva ze sousední Krajské soutěže východ – A.
Těchto 8 družstev si zahraje o vítěze v celé soutěži a tedy i o možnost postupu do vyšší soutěže Krajského přeboru 2.
V prvním kole naši šachoví borci zavítali do Horní Čermné k zápasu s tamním TJ Sokol Horní Čermná A. Po vyrovnaném boji a třech remízách na 1. –
3. šachovnici rozhodla zkušenost na 4. a 5. šachovnici. Remizovali Pěkník,
Pail, Myška a zvítězili Petrželka a Jasanský. Zvítězili jsme 3,5:1,5. V II. kole
k nám dorazilo druhé družstvo z Horní Čermné, označené B. Po obdobném
průběhu zápas nakonec skončil zcela stejným výsledkem, kdy jsme potvrdili
vítězství z 1. kola vyhráli 3,5:1,5 a dokonce i stejným rozložením bodů na
šachovnici, kdy remízou skončili partie na 1. – 3. šachovnici (Pěkník, Pail,
Racek) a našim plným bodovým ziskem na 4. a 5. šachovnici (Petrželka,
Jasanský). Že již není lehkých zápasů nám potvrdil zápas 3. kola, ke kterému
jsme zajeli do Lanškrouna k zápasu s místním TJ Lanškroun C. Byť jsme
byli papírovými favority a dle výkonnostních tříd jsme měli jasně zvítězit,
potvrdilo se pravidlo, že nad šachovnicí se rozdíl mezi výkonem jednotlivých šachystů stírá a každý zápas je svým způsobem specifický. Ač nám
to nikdo nechtěl věřit, nakonec jsme se rozešli smírně remízou 2,5:2,5, kdy si
všichni účastníci připsali ke svém skore 0,5 bodu, byli to Pail, Racek,
Petrželka, Jasanský a Dubišar. I přes tuto remízu jsme uhájili vedoucí pozici v
KSV-B. V 5. kole, předposledním v tomto roce, poslední se hraje
13.12.2015, k nám zavítali hosté z Ústí na Orlicí s družstvem D. Nakonec
jsme těsně zvítězili 3:2, kdy zvítězil Racek a remizovali Pěkník, Pail,
Petrželka a Jasanský. V posledním letošním kole pojedeme k obhajobě
vedoucího postavení v soutěži do Svitav.
- ing. Josef Racek
Tabulka po 4. kole
Z V R P B Skóre
1. TJ Sokol Němčice
4 3 1 0 10 12,5:7,5
2. Sokol Městečko Trnávka 4 2 1 1 7 12,5:7,5
3. TJ Sokol Horní Čermná A 4 2 1 1 7 11,5:8,5
4. TJ Štefanydes Polička E 4 2 0 2 6 9,5:10,5
5. ŠK Svitavy C
4 1 2 1 5
9:11
6. ŠK Ústí nad Orlicí D
4 1 1 2 4 10,5:9,5
7. TJ Lanškroun C
4 1 1 2 4 8,5:11,5
8. TJ Sokol Horní Čermná B 4 0 1 3 1
6:14

Výhry
5
9
8
8
5
6
3
2

Hodnocení jednotlivců
P
1.
2.
3.
4.
16.
18.
25.
42.
46.

Š
2
2
5
6
3
2
1
4
7

Jméno
Kylar Pavel
Navrátil Miroslav
Petrželka Karel
Jasanský Karel
Racek Josef
Pail Milan
Pěkník Milan
Myška František
Dubišar Jiří

ELO
1810
1719
1890
1715
1685
1836
1848
1579
1000

Družstvo
ŠK Ústí nad Orlicí D
Sokol Městečko Trnávka
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice

Body
3,0 / 4
3,0 / 4
3,0 / 4
3,0 / 4
2,0 / 3
2,0 / 4
1,5 / 3
0,5 / 1
0,5 / 1

%
75,0
75,0
75,0
75,0
66,7
50,0
50,0
50,0
50,0

Prům Rp
1677 1870
1644 1837
1467 1660
1389 1582
1490 1615
1726 1726
1651 1651
1793 1793
1551 1551

Mladší přípravka
podzim 2015
Podzimní část sezóny 2015/2016 jsme
zahájili 6. září v Dolní Dobrouči a
zakončili 24. října na domácí půdě. Celkem
jsme sehráli 7 turnajů a sešli se na šestnácti trénincích. Počasí nám tentokrát
mimořádně přálo, žádný z turnajů jsme
nebyli nuceni přesunout a zrušili jsme
pouze jeden trénink. Náš tým v současné
době tvoří 16 hráčů, z toho 3 děvčata. Na tréninky se nás schází v
průměru 13, zápasy hrajeme s deseti až dvanácti hráči. Jak jsem již
psal minule, ti nejmladší s námi na venkovní turnaje zatím nejezdí,
nejprve sbírají první zkušenosti na trénincích a turnajích doma.
Při hře s týmy z celého okresu si člověk samozřejmě všímá, jak fungují okolní kluby. A kdo někdy pracoval s dětmi ví, že není vůbec
jednoduché přenést to, co se naučí na trénincích i do ostré hry proti
soupeři. Pak to kolikrát při zápase vypadá tak, že kde je míč, tam jsou
všichni; přihrávky a nabízení se do volných prostor tak nějak ustupují bojovému zápalu a honbě za gólem. Proto
se mi líbí např. přístup České Třebové A a
Chocně B, kdy trenéry ani moc nezajímá
konečný výsledek, ale celou hru podřizují
kombinační hře. Děti, i když prohrají, jsou za
svou hru pochváleni. Většina týmů se
kolikrát žene za vítězstvím za každou cenu,
což je přirozené, to pak ale mimo jiné nutí
trenéry k nasazování jen nejlepších hráčů a ti
horší si zahrají jen pár minut. Což není dobře.
Naproti tomu výše zmiňovaný kombinační
přístup ke hře má určitě mnohem větší přínos
do budoucna a výsledky nakonec přijdou
samy. Na toto bych se chtěl trochu zaměřit,
ideálně se jeví určitý kompromis, protože je
samozřejmostí, že děti chtějí vyhrávat a
dávat góly.
Nyní k veselejšímu. 31. října po poledni
jsme poprvé uspořádali pro děti a rodiče
Turnaj 5.9. Dolní Dobrouč
1. Letohrad
Němčice : Letohrad 5:0
2. Libchavy
Němčice : Libchavy 2:3
3. Němčice
4. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 4:2
Branky : Pecháček 3x, Mrkvička 3x, Radimecký F. 2x, Vytlačilová
2x, Pávek
Turnaj 13.9. Semanín
1. Tatenice
Němčice : Tatenice 0:13
2. Němčice
3. Luková
Němčice : Luková 8:2
4. Semanín
Němčice : Semanín 10:0
Branky : Vytlačilová 6x, Mrkvička 6x, Zavřel 3x, Javůrková,
Radimecký F, Řejha
Turnaj 22.9. Němčice
Němčice : Choceň B 1:8
Němčice : Choceň A 0:9

1. Choceň B
2. Choceň A
3. Němčice
4. Řetová
Němčice : Řetová 2:1
Branky : Radimecký F. 2x, Zavřel

Turnaj 4.10. Žamberk
1. Řetová
Němčice : Řetová 1:6
2. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 3:6
3. Němčice
4. Žamberk
Němčice : Žamberk 6:2
Branky : Pecháček 5x, Pávek 3x, Vytlačilová 2x

ukončení v půlce sezóny ☺. Pojali jsme to jako poděkování všem
dětem z fotbalové obce. Všechny si to za podzim opravdu zasloužily
a to hlavně za přístup k tréninkům a zápasům, za jejich bojovnost a
nadšení. Po úvodním referátu a formalitách, jako např. zamknutí KD a
vybrání příspěvků;-), si fotbalisti a fotbalistky pochutnali na zmrzlinovém poháru a jiných dobrotách. Rodiče si také konečně mohli poklábosit někde jinde, než na hřišti. Oproti střízlivému plánu jsme se
nakonec rozcházeli ve večerních hodinách. Alespoň tedy myslím 9
Takže vydařená akce. Díky Lucce za zázemí a pevné nervy.
Teď máme zimní pauzu, trénovat začínáme jako obvykle v druhé půlce
ledna, přesné datum se rodiče a děti včas dozvědí. Plánujeme nějaké
přáteláky a snahou byl i občasný pronájem haly v okolí. Vytíženost
těchto zařízení je ale neuvěřitelná, nakonec nám byl nabídnut čas od
15 h. To je zase bohužel neschůdné pro trenéry. Ale i tak díky L.
Pavlišovi za snahu. Budeme muset vystačit s naší domácí tělocvičnou,
a pokud to jen trochu půjde, budeme trénovat venku.
Jako tradičně díky všem, kteří se práci s dětmi věnují, nebo nám
pomáhají. Vám, i všem ostatním, přeji hezkou zimu a pohodové
Vánoce.
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl

Turnaj 10.10. Němčice
1. Němčice
1. Choceň A
Němčice : Choceň A 1:3
1. Choceň B
Němčice : Choceň B 3:1
2. Semanín
Němčice : Semanín 15:0
Branky : Pecháček 9x, Mrkvička 3x, Ramešová 2x, Javůrková 2x,
Řejha, Zavřel, Racek
Turnaj 17.10. Česká Třebová
1. Č. Třebová B
Němčice : Česká Třebová B 4:8
2. Němčice
3. Č. Třebová A
Němčice : Č. Třebová A 7:4
4. Verměřovice
Němčice : Verměřovice 6:2
Branky : Vytlačilová 6x, Pecháček 6x, Radimecký F. 2x, Zavřel,
Soukup, Javůrková
Turnaj 24.10. Němčice
1. Dolní Dobrouč Němčice : Dolní Dobrouč 5:6
2. Němčice
3. Řetová
Němčice : Řetová 3:3(PK 2:0)
4. Verměřovice
Němčice : Verměřovice 5:1
Branky : Pecháček 6x, Mrkvička 5x, Vytlačilová 2x, Pávek 2x

Soupiska
(2006) Eliška Javůrková; (2007) Ondřej Pávek, Karel Zavřel, Jakub
Stránský, Anežka Vytlačilová, David Soukup, Radim Mrkvička;
(2008) Petr Řejha, Josef Hugo Racek, Matěj Pecháček, Jakub
Radimecký, Filip Radimecký, Barbora Ramešová; (2009) Matěj
Mikl, Kryštof Chochola (2010) Jan Pavliš

Trenéři: Lukáš Pávek, Tomáš Mikl; Gastronomie:) Veronika Dvořáková, Tereza Hanušová, Víťa Stránský; Podpora: Jan Stránský, Lukáš
Pavliš; Web: Petr Vytlačil (www.pripravka.unas.cz)

Hezký den všem přátelům sportu a hlavně fotbalu,

Vážení fanoušci fotbalové mládeže,

dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulou podzimní částí sezóny
2015-16, kterou strávilo mužstvo mužů po postupu v okresním
přeboru. Ti z vás, kteří se zajímají podrobněji o výsledky a hru
tohoto týmu už asi ví, že po postupu se náš klub potýkal s
nedostatkem hráčů a výbor byl postaven před nelehký úkol,
zachovat mužstvo mužů a zároveň být konkurenceschopný v
okrese. Po jednání s klubem FK Česká Třebová, nám byla
nabídnuta spolupráce na bázi farmy a i když jsme zpočátku
nevěděli, co od toho očekávat, musím s odstupem času říct, že
to byla nejlepší volba. To jen k připomenutí a osvětlení pro ty,
kteří nemají správné informace.
Samozřejmě, že dalším úkolem bylo sestavit tým, který bude
dobře reprezentovat obec Němčice a nebude v přeboru jen do
počtu. To se myslím povedlo, i když se kádr průběžně měnil a
stabilizoval, ale to je asi logické.
Důkazem toho je počet hráčů, který se v podzimní sezóně
méně či více zapojil do dění na hřišti a který se zastavil na
čísle 33. I díky tomu, jsme mohli dobře reagovat na drobná
zranění některých hráčů a síla týmu se neoslabila. Nebudu se
zde rozepisovat o podrobném průběhu sezóny, snad jen ta
nejdůležitější čísla. Mužstvo odehrálo celkem 14 zápasů, z toho
10 vítězných a 4 porážky a se skóre 37-29 a celkovým počtem
28 bodů drží průběžné krásné 3.místo v tabulce. Myslím, že je
to pěkný výsledek po postupu z nižší soutěže.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za výbornou
reprezentaci klubu i když je drtivá většina tzv. přespolních a za
přístup k utkáním. Ale nejen oni se podíleli na tomto úspěchu,
je to mravenčí práce fotbalového výboru, který se příkladně
stará, aby měli hráči ty nejlepší podmínky a aby měl fotbal v
Němčicích pokračování hlavně starostí o mládež. Samozřejmě
nemohu zapomenout ani na zodpovědnou práci realizačního
týmu v osobě asistenta trenéra Václava Provazníka a lidí, kteří
se starají o zázemí, kabiny, hřiště, bufet ap. A v neposlední řadě
chci poděkovat také vám divákům a fanouškům našeho
mužstva, bez kterých by nebyl fotbal fotbalem a pro které vlastně hráči hrají.
Přál bych si, aby nás štěstěna neopouštěla i v nadcházející
sezóně a abychom vám mohli nabízet ty nejlepší fotbalové
zážitky. Abyste chodili, nebo i jezdili na naše zápasy v ještě
větším počtu a fandili nám i když se zrovna nebude dařit.
Hráčům přeji, ať se v příštím roce vyhýbají zranění a hrají pro
radost. A vám všem hezké vánoční svátky, hodně zdraví, lásky
a pohody v novém roce 2016.
- za mužstvo mužů trenér Milan Kubík

V rámci budování mládežnického fotbalového klubu a poděkování dětem
i rodičům jsme se rozhodli připravit zájezd na fotbalový zápas nejvyšší
soutěže Synot ligy. S ohledem na termín (sobota 26.9.), kdy přípravky
měli volný víkend a také k vzdálenosti, jsme vybrali stadion SK Sigma
Olomouc, který přivítal k moravskému derby FC Fastav Zlín. Jedna ze
zajímavostí také je, že členem A mužstva Olomouce je náš krajan Vojtěch
Štěpán.
Organizačně jsme domlouvali zamluvení lístků přímo s vedením klubu a
jejich přístup k našim dětem byl naprosto skvělý. Nabídka provedení stadionem byla limitována příjezdem 3 hodiny před zápasem a to by si naši
nejmenší (5 letí) borci zápas asi moc neužili. Klub nám dokonce nabídl i
sehrání přátelského zápasu s jejich přípravkami. Nakonec jsme přijali
nabídku, kdy všechny děti dostaly od Sigmy vstupné zdarma a rodiče za
snížené vstupné.
Ve finále se investice klubu vyplatila, protože smečka dětí v červených
bundách byla nejenom dobře vidět, ale také slyšet. Mexické vlny a 90
minut hlasité podpory z našeho sektoru nenechalo chladným ani
klubového reportéra, který nafotil během zápasu desítky fotek našich dětí.
Všechny jsou k vidění na klubovém Facebooku Sigmy. Některé
fotografie
ze zájezdu
najdete
také
na webu
přípravek
www.pripravka.unas.cz.
Výlet si užily nejenom děti, ale i rodiče. Posádka 43 fotbalových fanoušků
na palubě autobusu Jirky Rojara se v pořádku vrátila v podvečer a má
určitě na co vzpomínat. Stmelování party dětí a rodičů je součástí
budování klubu, máme v plánu realizaci dalších zájezdů. Nechte se překvapit, jaký fotbalový stánek navštívíme příště.

Spor t mládeže v Němčicích

- Tým trenérů FO TJ Sokol Němčice

doplnit minimálně dalších 5, nemá smysl investovat do tohoto snu.
Když pominu finanční zatížení, tak velkou změnou by bylo také
rozšíření trenérského kádru. Dnes se nám o rodinu všech dětí stará 8
trenérů, kteří v tomto roce odtrénovali přes 1.000 hod tréninků a turnajů. Rozšiřováním celé skupiny se potkáváme s přechodem z MŠ
do ZŠ, popř. do ZŠ Litomyšl, s přicházející pubertou a dalšími nástrahami dětského života. Chceme nadále vést děti k sportu a tím k
vzájemné toleranci a respektování v týmu.
Fotbalové přípravky odehráli necelých 30 turnajů po okrese, tréninky
2x týdně, bruslení k oslavě 5 let vzniku Cvičení s dětmi, proběhla
dětská olympiáda s účastí 79 dětí, zájezd na Synotligu, či zakončení
podzimu s rodiči a dětmi přípravek. Pracujeme také na týmovém
duchu. Po Němčicích a okolí nám běhá už 72 Červených Karkulek,
jak nazýváme naše týmové bundy. Klobouk dolů před nasazením
trenérů a trpělivosti jejich partnerů.
Velké díky také vám, rodičům, členům rodin a všem občanům, kteří
věříte ve smysl naší práce.

Vážení rodiče a spoluobčané,
Dovolte mi touto formou krátký pohled na uplynulý rok v rámci podpory pohybu a sportovních aktivit naši mládeže. Šestým rokem
rozvíjíme oblast 4 – 11 let a za tuto dobu prošlo cvičením 115 dětí,
některé při odchodu do ZŠ Litomyšle skončili, nebo si vybrali jiný
sport. Ke konci roku 2016 máme aktivních 53 dětí, za což můžeme
vděčit dalšímu pokračování skupin MŠ a Přehazovaná, kterou vede
Iveta Tkadlečková a Milan Kopecký. Moc si vážím této nefotbalové
aktivity.
Vekou část naší sportovní rodiny dělají fotbalové naděje, kterých nám
běhá po zeleném greenu 39, z toho 10 dětí reprezentuje naši obec v
krajském přeboru oddílu Jiskra Litomyšl. Letos se nám podařilo
dosáhnout na dotace Pardubického kraje, díky kterým jsme zakoupili
2 hliníkové branky, které zvýší bezpečnost dětí na hřišti.
Příští rok budeme mít v žákovských kategoriích už dětí 16 a našim
SNEM je založit tým mladších žáků na našem hřišti (ročník 2004 a S přáním příjemného prožití svátků a Nového roku
2005). K dnešnímu dni máme 8 hráčů a pokud se nám nepodaří
- Lukáš Pavliš, TJ Sokol Němčice – Cvičení s dětmi
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