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S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
a je to, máme zase rok za sebou. Stále mám pocit, že je vše nějaké
rychlejší a hektičtější. No, co se dá dělat, musíme se s tím nějak
poprat a dát dobrý pozor, aby nás ta doba nesemlela.
S koncem roku krom tradičních záležitostí jako je inventura či
rozpočet na další rok máme na starosti vlastně také již tradiční
záležitosti, jako je dodělávání rozpracovaných akcí a plnění termínů,
předkládání monitorovacích zpráv a plnění dalších vymyšleností, o
kterých si myslím, že jsou mnohdy naprosto zbytečné, leč státní správa je kupodivu zcela opačného názoru. Opravdu překvapivé.
Tak něco konkrétnějšího. Třeba protipovodňové úpravy. Určitě jste
zaregistrovali, že se konečně něco děje. Probíhá příprava staveniště a
přístupové komunikace. Původně se mělo sice začít s úpravou potoka
směrem od mostu u „kamenky“ na Člupek, ale vzhledem k nabranému zpoždění došlo k úpravě v harmonogramu prací a provedou se
přípravné práce, terenní práce v místě výstavby poldru na Člupku.
Myslím, že je to dobré rozhodnutí, neboť motat se v zimních
měsících někde kolem silnice by nebylo asi moc rozumné. Také plánovanou schůzku s občany, kterých se bude stavba bezprostředně týkat,
necháme až po Novém roce. Hlavně, že se již konečně začalo.
Bohužel díky tomu nabrala zpoždění i naše část stavby již vícekrát
jmenované opravy a rekonstrukce mostků a lávek. Ale ty se již také
konečně pohnuly.
Stavba chodníku ve Zhoři je již od září hotová. Máme tam nějaké
potíže s finančním a administrativním dokončením stavby, ale snad se
nám to také podaří nakonec zvládnout. To nic nemění na skutečnosti,
že chodník je plně funkční a občané ho mohou využívat ke svému
prospěchu a hlavně pro svoji větší bezpečnost. Když teď na ten chodník koukám, vlastně si už vůbec nedokážu představit, jak jsme mohli
bez něho být a když jedu po Zhoři, tak je pohled na tuto část obce
úplně o něčem jiném, než tomu bylo třeba ještě vloni.
Velmi si také vážím toho, že se díky spolupráci Litomyšle a České
Třebové podařilo omezit tranzitní nákladní dopravu. Je to znát na
první pohled, že tato doprava ubyla. Na druhou stranu, ale zase musím
přiznat, že takováto opatření nejsou systémová. Celá naše republika
vlastně stojí na kolech a někudy auta jezdit musí. Již jsem o tom psal,
že tady cítím velký dluh našeho státu, protože si ještě nedokázal poradit s nárůstem dopravy. Není se ale čemu divit. Vezměte náš chodník,
na tom jsme intenzivně pracovali od roku 2007 a ještě minimálně rok
budeme řešit majetková vyrovnání, kolaudaci nepočítaje. Vzpoměňte
na slavnou R 35, ta se ve skutečnosti řeší desítky let, snad již od

první republiky. I když se snad i taky blýská na lepší časy. Zpracovává se dokumentace pro umístění stavby a to bez MÚK Litomyšl –
sever a tedy snad i bez přivaděče přes nás na Českou Třebovou. Teda
jestli jsem při seznámení se s dokumentací dobře viděl a neměl vlčí
mhu. Stále se něco děje. Podařilo se nám realizovat chodníky v
Němčicích, které by také měly výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti. Také se pracuje v závislosti na počasí na úpravě horního plácku ve
Zhoři. Ve Zhoři máme ještě dluh, co se týká opěrných zdí a hřiště za
bývalou školou. Ale ono nejde všechno najednou a také je to jako vždy
o pěnězích.
Ve Zhoři máme ještě další velmi významnou akci a tou je komunitní
bydlení pro seniory, zkráceně KODUS. Myslím, že není třeba nějaký
větší komentář a všichni, kdo jdou nebo jedou okolo, vidí sami, že
stavba nějakým tempem pokračuje. Bude si muset dodavatel ale pěkně
máknout, aby bylo vše hotovo do 30. 6. 2017. No uvidíme. Budeme
věřit, že to tak bude, i když poslední dobou mám pocit, že nešvar
neplnění termínů se stále více rozmáhá. Mám pocit, že i v běžném
životě nikdo nic nestíhá a nezvládá. Nejen firmy, ale i jednotlivci si
toho buď sami hodně naberou nebo je jim naloženo a to není dobré.
Lidé jsou nervózní, naštvaní, utahaní a to se bohužel dříve nebo
později musí někde projevit, buď na vlastním jednotlivci, jeho rodinném životě nebo i třeba na zdraví. Myslím, že je na čase se zastavit,
zamyslet se sami nad sebou, nad svým dosavadním životem. A kdy
jindy by to mělo být než o Vánocích, které máme již na dohled.
Zkusme ubrat, odpočinout si a udělat něco pro sebe a své blízké a
známé. Věřte mi, jde to!
V září jsme se byli v malé skupince podívat v obci Rožkovany na
východním Slovensku v Prešovském kraji. A byl to úžasný zážitek a
velmi příjemný výlet. Zjistíte, že i jinde žijí lidé s obdobnými radostmi a starostmi jako máme my. Obec Rožkovany je velmi podobná té
naší. Máme toho mnoho společného, rozdílné máme snad jen to, že oni
mají folklorní soubor Jazero a my divadelní spolek Šlegl. Vlastně to
rozdílnost není, spíše se to velmi dobře doplňuje. Domluvili jsme se,
že se kolegové a kolegyně ze Slovenska k nám na jaře také přijedou
podívat. Věřím, že se také máme čím pochlubit a že se nám podaří
navázat oboustranně zajímavou spolupráci v oblastech našich
společných zájmů. Věřím a jsem přesvědčen, že to nebude jen další
ztráta času, jak to určitě mnohé napadá, ale stane se to šancí k
odpočinku a cestou užití si vlastního života a každého dne co jsme tady.
Závěrem přeji všem spoluobčanům, ale i kolemjdoucím, aby si užili
nadcházejících vánočních svátků a volných dnů, odpočinuli si a nabrali
sil do Nového roku.
-Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Obecní ples

DIVADELNÍ PLES

v sobotu 28. 1. 2017
v Kulturním domě v Němčicích

PÁTEK 17. ÚNORA
SÁL KULTURNÍHO DOMU V NĚMČICÍCH
hraje

Combo2

předtančení - Mažoretky z Hradce nad Svitavou

Hraje AKCENT Chrudim,
předtančení - taneční skupina Bailadoras

Bohatá tombola, dobrá nálada, příjemná zábava.
Tradiční předtančení divadelníků

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
98/2016 program zasedání pro den 21. 9. 2016. (9,0,0)
99/2016 podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu
cesty za bývalou prodejnou ve Zhoři. (9,0,0)
100/2016 zastupitelstvo obce Němčice, příslušné podle § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst.
2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu
Němčice a s jeho odůvodněním,
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny
č. 1 územního plánu Němčice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu III. rozhodlo o námitkách tak, jak
vyplývá z odůvodnění změny č. 1 územního plánu Němčice IV. se
rozhodlo vydat změnu č. 1 územního plánu Němčice formou opatření
obecné povahy č. 1/2016, které tvoří přílohu tohoto usnesení. (9,0,0)
101/2016 projekt na revitalizaci roubené hospody čp. 98 v Němčicích
na Centrum tradičního praktického vzdělávání Němčice. (6,1,2)
102/2016 nabídku na opravu komunikace Člupek – Lipovec. (9,0,0)
103/2016 smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, Němčice
26, Obec, podnikání SR 402 č. IV-12-2013549/VB/1 pro ČEZ Distribuce, a.s. na umístění kabelového vedení na p.č.161/5 a 161/6 v
k.ú. Zhoř u České Třebové. (9,0,0)
104/2016 smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-122005843/VB/1, Němčice, odhalený kabel č.p.35-kNN pro ČEZ Distribuce, a.s., přeložka kabelového vedení u ZŠ a čp. 35 na p.č.167/2 a
171/1 v k.ú. Němčice u České Třebové. (9,0,0)
105/2016 darovací smlouvu na částku 5.000,- Kč spolku rodin diabetických dětí Cukříci, z.s. z Ústí nad Orlicí. (9,0,0)
106/2016 užívání pozemku 1284/2, 1284/1 jako pastvinu pro koně,
pronájem pozemků na dobu určitou od 1.10.2016 do 30.9.2016 panu
V. Vrbickému z Němčic. (8,0,1)
107/2016 předběžně možnost prodeje pozemku p.p. 346/2 v k. ú. Zhoř
u České Třebové, záměr bude zveřejněn a následně, po upřesnění ceny
bude předložena kupní smlouva zastupitelstvu obce ke schválení.
(9,0,0)
108/2016 kupní smlouvu na koupi pozemku p. p. 49/1 o výměře
32 m2 za celkovou cenu 1.120,- Kč v Němčicích, k. ú. Němčice u
České Třebové. (8,0,0)
109/2016 pachtovní smlouvu č. 3330416 na užívání p.p.1127/2 na
Člupku, k.ú. Němčice u České Třebové na dobu určitou od 1.10.2016
do 30.9.2017. (8,0,0)
110/2016 kupní smlouvu č. S 1097/15B a smlouvu o zřízení služebnos-

Složky obce
Dne 10.listopadu proběhla na KD tradiční schůzka členů OZ a zástupců složek v obci. Řekli jsme si, co jsme všechno v letošním roce
udělali a že toho bylo a co chystáme na rok 2017, tam je toho opět
požehnaně. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří se podílíte
na všech těch činnostech napříč obcí, není Vás moc početně, ale je za
Vámi velký kus práce. Díky za takové akce, kde mohou pobesedovat
sousedé, to je v dnešní době zapotřebí čím dál tím víc. Samozřejmě
děkuji i za Vaši nezištnou pomoc při obecních akcích, bez Vás
bychom třeba Iscarex nikdy nezvádli. Super je také spolupráce ZŠ a
MŠ, vystoupení jejich dětí zdobí také mnoho akcí. Velkou výzvou pro
rok 2017 je pro nás pro všechny Němčická Olympiáda 24.6.2017 v
Němčicích u Kolína a doufám, že pojedeme všichni opět reprezentovat naše Němčice a užijeme si opět super víkend s kamarády z celé
ČR.
- M. Jilgová

ti č. 953/48/2016 s Lesy ČR pro majetkové vyrovnání na stavbu Protipovodňových opatření Němčice. (8,0,0)
111/2016 kupní smlouvu č. S 944/16 Lesy ČR pro majetkové
vyrovnání na stavbu Protipovodňových opatření Němčice. (8,0,0)
112/2016 v rámci modernizace silnice II/358 úpravu křižovatky
36018/III x II/358 a pokácení lípy, která brání její realizaci. (5,2,1)
113/2016 rozpočtovou změnu č. 4/2016 obce Němčice. (8,0,0)
114/2016 program zasedání pro den 9.11.2016. (7,0,0)
115/2016 darovací smlouvu č. 1/2016 na finanční částku ve výši
55.000,- Kč Městu Litomyšl, Projekt: „Cestou vzájemného
porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. (7,0,0)
116/2016 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-122002647/VB/1, Němčice, Člupek, obec, přeložení kabelů nn, na
p.p.č.161/5 a 161/6 v k.ů. Zhoř u České Třebové. (7,0,0)
117/2016 bezúplatný převod p.p. č. 529 o výměře 430 m2 v k. ú. Zhoř
u České Třebové z vlastnictví obce Němčice do vlastnictví Pardubického kraje. (7,0,0)
118/2016 prodloužení pronájmu prodejny čp. 35 na Člupku firmě
Lodreko, s. r. o. na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců. (7,0,0)
119/2016 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.p.
č. 346/2 v k. ú. Zhoř u České Třebové o výměře 1656 m2 za cenu
300,- Kč/m2. (6,0,1)
120/2016 pokácení smrku na p. č. 176/1 v k. ú. Zhoř u České Třebové. (7,0,0)
122/2016 pronájem bytu ve sportovním areálu v Němčicích čp. 162 p.
Renatě Čermákové na dobu určitou od 1.1. do 30.6. 2017. (7,0,0)
123/2016 pronájem bytu v čp. 107 v Němčicích slečně Lucii
Pavlišové na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017. (7,0,0)
124/2016 rozpočtovou změnu č. 5/2016 obce Němčice. (7,0,0)
125/2016 příkaz k provedení inventur 2016 od 14.12.2016
do 31.12.2016. (7,0,0)
126/2016 návrh rozpočtu obce Němčice na r. 2017. (7,0,0)
127/2016 podání žádosti na SFDI o prodloužení financování projektu
„Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři“. (7,0,0)
129/2016 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Chodník kolem silnice
II/358 ve Zhoři“ ze dne 24.7.2015, návrh Dodatku č. 2 beze změny
termínu předání stavby. (7,0,0)
130/2016 finanční dary potřebným občanům ve výši 10.000,- Kč dle
návrhu sociální komise. (7,0,0)
131/2016 nárůst nebytových nájmů o 20 % ke dni 1.1.2017. (6,1,0)
132/2016 smlouvu o postoupení pohledávky na částku 1.031.758,- Kč
od RYDO, spol. s r. o. z České Třebové. (5,1,1)
133/2016 Smlouvu o postoupení pohledávky na částku 503.107,- Kč
od RYDO, spol. s r. o. z České Třebové. (5,1,1)
Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo:
121/2016 pokácení 2 ks jasanů u silnice před čp. 146, 147, bude
provedena revitalizace, úprava korun obou stromů. (7,0,0)
128/2016 návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři“ ze dne 24.7.2015, návrh Dodatku č.2 se změnou termínu předání stavby. (7,0,0)
hlasování - (pro-proti-zdržel se)

Spoleèenská kronika

Bìhem podzimu
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SDH
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Pálení čarodějnic

Hasièská
19.3.

Èlupek

zbrojnice

SZMKT Němčická Šťopka

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

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

k zamyšlení...
Ten Vánoční čas …

Možná se i vy v dněšní hlučné době rádi zaposloucháte do pořadu v
rozhlasu,tak jsem si dovolila vybrat ukázku z rozhovoru mého
oblíbeného Františka Novotného, který svými slovy dovede člověka
pohladit, a to nejen o Vánocích.
Jak chápete pojem „sváteční čas“?
Jako zastavení. Dopřeji si doušek všedních radostí. Zkusím setkat se
s přáteli, užiji si dětí a vnoučat, asi mne čeká i vánoční koncert se
Spirituál kvintetem s básničkou na tři slova. To je vždycky moc
pěkná chvíle. Zajdu si na tradiční výstavu betlémů pod Betlémskou
kaplí, pohovořím s řezbáři a dalšími, kteří obohacují vánoční čas
svým kumštem. Je dobré, když vánoční krajinu protínají pěšinky od
člověka k člověku. V té chvíli, kdy je hvězda betlémská na dosah, by
nikdo neměl být sám. Třeba i proto, že sdělená radost je dvojí radost.
Nám, nám narodil se… I v těch koledách se všichni sejdou, aby se
vydali poděkovat za narozenou naději. A ta je vlastně v každém dítěti,
které přijde na svět.
O adventu se pilně uklízí a smejčí. Má se tato bohulibá činnost
provádět spíše v našich bytech, nebo ve vlastní duši?
Na to smýčení se obvykle hartusí, ale má to něco do sebe. Alespoň se
najdou dobře ukryté vánoční dárky, na které jsme šetřili v době, kdy
něco tak děsného jako nabídka Půjčíme vám na dárky nepadala v
úvahu. Dárek je penízek v pokladničce lásky a to, co je napsáno na
cenovce, není důležité. Poučme se u dětí, ty sáhnou po tom, co je
osloví, ne po tom, co je nejdražší. Zkrátka – to uklízení je také uznání
toho, že jde o dny výjimečné. Já vím, že mnohé hospodyňky mi to
neschválí, ale dokud jsou děti doma, má to smysl. Dnes jaksi rodina není v módě, a je to velká chyba. Nenechme si majestát rodiny
vzít, ty snahy jsou jedním z prostředků, jak s námi snáze manipulovat. Je móda takzvaných singlů, ale já si vždycky vzpomenu na
Svatoplukovy pruty. Trampotám se vždy lépe čelí, když na ně nejsme
sami. A když se nám podaří vytvořit dětem domov, dáme jim pevný
bod ve vesmíru, bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet jejich osud v
dospělosti. Moc lituji ty, kterým čas stupnici vztahů nějak rozladil.
Dodnes si pamatuji, že ten vánoční vzduch měl úplně jinou, jak jsem
říkal, fondánovou vůni. A úklid v duši k adventu také nezastupitelně
patří. Fyzický úklid je pouze doplněk, protože dary duše jsou ty nejcennější.
Prožíval jste v dětství vánoční čas ve společnosti rozhlasu?
Vzpomínáte si na pořady, které jste tehdy poslouchal?
Ty vzpomínky tančí jak sněhové vločky pod lampami času. Svítily
jak démanty i u nás ve Veleslavíně, kde jsme bydleli, prodíraly se
skrze větvoví starých lip a tehdy mi nevadilo, že už v půl páté je tma.
Chodili jsme zmrzlí ze sáňkování domů a tam jsme táli spolu s těmi
rozhlasovými zážitky. Je mi dost líto dnešních dětí u obrazovek počítačů... Maminka vařila čaj s citronem a medem a loďka vánočního
času bezpečně kotvila na rozhlasových vlnách, protože v té době byl
rozhlasový přístroj členem rodiny. Ten zelenooký vypravěč mi nabídl
například hlas Františka Filipovského a mistr Poláček by mohl klidně nazvat svoji půvabnou knížku Bylo nás šest. I když jsme neměli
tak širokou nabídku lákadel jako v dnešní konzumní společnosti, dlaň
domova byla štědrá láskou, čas voněl pohodou a rozhlas měl vždycky
dost pořadů, které k tomu přispěly.
- V.D.

Partnerská obec Rožkovany

Chodník ve Zhoøi

V posledních letech se velmi výrazně zvýšila doprava na mnoha místech naší země.
Pocítili jsme to i my v naší obci. Na trase Litomyšl – Česká Třebová si nemůžeme
ztěžovat na nedostatek spojů, ale na druhé straně jsme také na trase stále se zvyšující kamionové dopravy. S rozvojem firmy Metrans Česká Třebová se množství aut
a kontejnerů projíždějících naší obcí opět zvýšilo. Proto jsme velmi rádi, že od
podzimu roku 2016 můžeme v části obce Zhoř chodit po velmi pěkném novém
chodníku, který lemuje silnici po celé vsi. Jistě mi dáte za pravdu, že také osvětlení
a přechody pro chodce dotvářejí velmi pěkný vzhled naší vesnice. Jsme rádi, že
několikaleté úsilí Obecního úřadu vedeného panem Rackem vedlo k úspěšnému
prosazení a dokončení této velmi potřebné stavby. Jistě jsou v naší obci i další úseky
okolo této frekventované silnice, které potřebují chodník pro chodce a věřme, že i
tady se podaří tolik potřebné dílo prosadit a uskutečnit.
Ve Zhoři se také těšíme z toho, že dobře prospívá nová knihovna v adaptované
budově Hasičské zbrojnice. Obdivujeme také práce na přestavbě školy a věříme, že
bude úspěšně dokončen i tento smělý projekt. Vážíme si toho, že vedení obce investuje finanční prostředky do všech jejich částí.
- Jaroslav Doležal nejstarší, Zhoř 11

Velkou novinkou pro naši obec je navázaní spolupráce s
obcí Rožkovany na Slovensku, v Prešovském kraji.
Určitě se ptáte proč vůbec něco takového? Je to v dnešní
době samozřejmě trend, obce a města mají i několik partnerů, ale především stále všichni někam spěcháme, na
nic nemáme čas, pojďme se na chvilku zastavit, podívat
se jak to mají jinde, najít si nové přátele, těch není nikdy
dost, užít si třeba krásný víkend v super prostředí
Vysokých Tater. Veškeré informace o obci samozřejmě
najdete na webovkách, ale přece jen v kostce.
Rožkovany jsou jen o něco málo větší než Němčice, jako
my mají SDH, sportovce, ZŠ, MŠ a v kultuře my máme
divadelníky oni folklorní soubor Jazero. Je to pěkná
udržovaná vesnice, se spoustou srdečných lidiček. My,
co jsme už měli možnost naše kolegy v Rožkovanech
navštívit, to můžeme vše jen potvrdit. Nabízí se tady
samozřejmě spolupráce pro naše složky, pro školu,
školku. V roce 2017 už by mohla nějaká ta výměna
zkušeností začít. Tak se těšme a využijme tuto jedinečnou příležitost.
- Za obec Němčice Milena Jilgová

Kaplička na Člupku
V létě letošního roku proběhla rekonstrukce kaple
Svaté Anny na Člupku. Hlavním aktérem akce byl zedník Jarda Stráník a jeho pravou rukou stejně jako při
opravě čekárny na Člupku byl rekvalifikovaný zedník
Víťa Stránský. Kaplička je zase jako nová, chlapi
odvedli kus poctivé práce. Ještě jednou jim chci touto
cestou poděkovat, zase máme Člupek o něco krásnější.
- Milena Jilgová

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci
8. října 2016 jsme se vydali do Olomouce. Nebylo to poprvé.
Loni jsme byli na velmi pěkném představení Sluha dvou pánů, a
tak jsme se těšili na první reprízu revuální operety Hledám
děvče na Boogie Woogie. Deštivé dopoledne se proměnilo
v pěkný podzimní den a my jsme se sluncem v zádech
dojeli do Olomouce. Stihli jsme nejen večeři, ale i podvečerní procházku po malebném náměstí. V příjemném
prostředí divadla jsme očekávali začátek představení.
Hned od počátku bylo zřejmé, že se budeme dobře bavit.
Divadlo bylo plné energie, bylo roztančené i rozezpívané,
plné humorných scén, slovních hříček i pozoruhodných
hereckých i pěveckých výkonů. Krásný večer – jeden z
těch, ke kterým se ve vzpomínkách budeme rádi vracet. Jak
jsme mohli slyšet v závěru představení – byl to jedinečný
okamžik, který byl pouze tady a teď.
Takže naše cestovka VAT a PAT opět nezklamala – děkujeme.
- V. D.

Ochotnický spolek v naší obci pořádá během roku řadu akcí. Je to
Divadelní ples, Dětský karneval, zájezdy, koncerty, pomoc při akcích
školy a školky, setkání Oskarel, ale hlavní činností je vždy příprava
nového divadelního představení. Naši věrní diváci se vždycky s
přicházejícím podzimem začínají ptát: „ Tak copak letos
nacvičujete?“ Režiséři se ve své práci střídají a tak
letos se svého úkolu ujal Bóďa Vytlačil. Vybrat scénář
pro divadlo je úkol nesnadný. To ví každý, kdo dobrovolně bere na sebe tuto zodpovědnost. Divák se většinou chce bavit a dělat srandu, to prostě není žádná
sranda… A tak se Bóďa po dlouhém rozmýšlení
rozhodl. Budou to Darmošlapky. Víme, že v našem
spolku jsou zkušení herci, ale kde brát ten tolik potřebný čas na to, aby divadlo mohlo být dobře
nacvičeno??? Někdy se zdá, že věci nejdou uskutečnit a
přesto se to povede. Myslím, že právě provedení této hry
je toho důkazem. Víme všichni, jak náročná máme zaměstnání, že je
někdy skoro nemožné, aby se lidé sešli na určitý termín. Jsme často
unavení a přesto se najde parta nadšenců, kteří věnují nemálo času k
tomu, aby se sešli a nacvičili divadlo pro radost druhým lidem. Divadlo
Darmošlapky se divákům líbilo dle mého soudu hlavně proto, že bylo
plné komických situací, které byly dobře zahrané. Znám všechny herce a
herečky velmi dobře a musím říci, že jsem byla příjemně překvapená, jak
ztvárnili své role. Ono zahrát milence tak, aby tomu divák byl schopen a
ochoten uvěřit, to vůbec není snadné. Ale stalo se. Věřila jsem, že se
stárnoucí muž zamiloval do mladičké dívky, věřila jsem i ostatním
milencům, že ztratili hlavu a zamilovali se tak, že se chtěli ženit a vdávat. Tak to má být. Co ve mně však vzbudilo velký obdiv, byly dlouhé
veršované monology a dialogy. To jsme zatím v žádném divadle nezaznamenali a svědčí to o obdivuhodné paměti zúčastněných. Tak přátelé
Ochotníci, děkuji Vám za všechny diváky, kteří 2. a 3. prosince roku 2016
byli v hledišti našeho Kulturního domu v Němčicích, protože divadlo,
které jste pro nás připravili, se nám doopravdy líbilo.
- V. D.

ZPRÁVIÈKY Z DOMU NA NEBESÍCH
VÁNOÈNÍ ADVENTNÍ VÝSTAVY
Adventní vánoční výstavy NA NEBESÍCH byly již po páté provoněny
vánoční atmosférou, inspirací a vstřícností. Mnoho místních i přespolních
využilo možnosti se potkat a pohovořit v tyto sváteční dny.
Děkujeme také dětem ze Základní školy v Němčicích, které pod vedením
paní učitelky Evy připravily na zahájení adventu vystoupení – tematické
pásmo, které se velmi líbilo.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2017
V příštím roce připadá Velký pátek na 14. dubna. Velikonoční výstava bude
NA NEBESÍCH zahájena dne 8. dubna 2017, abyste se týden před velikonocemi mohli inspirovat výzdobou, či zakoupit vhodné dekorace a dárečky pro
sebe i své blízké.
Stejně jako vloni bude VÝSTAVA probíhat pouze v sobotu 8. a v neděli 9.
dubna od 13:30 hod. do cca 17. hod.
I letos budou vystavovány s možností zakoupení výrobky a dílka o všem,
co má vztah k velikonocům, lidové tvorbě a ke všemu, co umí šikovné lidské ruce, tzn. velmi široký záběr.
ZÁJEMCI O VYSTAVOVÁNÍ – hlaste se prosím včas, počet stolů (míst) je
omezen.
Jako vždy se za místo (resp. možnost vystavení/prodeje) nic neplatí a vstup
na výstavu bude umožněn také zdarma.
SILVESTR NA NEBESÍCH bude letos pouze v soukromí.
- Dvořákovi

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.
Začnu hned největší novinkou a tou je, že od 1.10. se v kulturním domě nekouří. K tomuto rozhodnutí vedlo hlasování,
dotazování a dlouhé diskuze. Samozřejmě, někdo je pro, někdo
proti, někomu je to jedno, tak to bývá. Většina návštěvníků byla
pro zákaz kouření. Jsem tomu ráda a myslím si, že i hosté jsou
spokojenější – pánové proto, že manželka nepozná, že byli v
hospodě a ženy proto, že nemusejí stále dokola prát začouzené
oblečení:). A o tom, že se tak nějak lépe dýchá ani nemusím
mluvit. Uvidíme, jak to dopadne v ostatních restauracích, ale
prozatím to vypadá, že od května
budou nekuřácké všechny podniky.
Během roku se v KD konala spousta akcí, zmíním tu poslední. Jako
každý rok, i letos nás navštívil
Mikuláš, čerti a anděl, dopadlo to
výborně, máme v Němčicích hodné
děti a nedošlo k žádným únosům do
pekla.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli. Na závěr
nezbývá, než popřát Vám do nového
roku hlavně zdraví a splnění všech
Vašich přání.
- Lucie Pavlišová

Provozní doba během vánočních svátků
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

16:12 - 21:52 hodin
16:17 - 22:56 hodin
Nalejte se pod stromečkem
15:59 - 00:22 hodin
Zavřeno
16:11 – 22:15 hodin
16:03 - 21:32 hodin
16:07 – 22:18 hodin
16:04 – 23:48 hodin
Ještě to zvážíme
Střízlivíme doma :)

Vážení pøátelé naší
hospùdky, pøejeme Vám
pøíjemné prožití vánoèních
svátkù, mnoho štìstí,
zdraví a velkou žízeò :)
v novém roce.
Lucka a Zdenèa z KD

Co

je

nového

ve

školce

Co jsme prožili letos na podzim v naší školce:
Září na zahradě bylo krásně teplé, tak jsme si užívali sluníčka a poznávali nové
kamarády. Koncem záři jsme vyrazili na výlet do České Třebové na Barevný
den s odpady. Největší zážitek měly děti z velkého nafukovacího
popelářského auta, ve kterém si mohly zaskákat. Dračí slet se nám taky
vydařil. Děti spolu s rodiči vyrobili dráčky nelétací, kterými jsme vyzdobili
celou školku a pak
jsme si počkali na
dobrý vítr a poslali
do povětří dráčky
lítací. Už bylo
docela
chladné
podzimní počasí, ale
odpoledne na našem
oblíbeném hřišti se
nám povedlo. K
podzimu patří také
krásně zbarvené listy. I s těmi jsme si pohráli a dělali s nimi nejrůznější výtvarné
činnosti.

Co je nového ve školce
Podzim je pro některé lidi smutným obdobím, ale nemusí tomu tak být
vždycky, zvlášť když jste obklopeni dětmi. Děti jsou neposedné, mají neuvěřitelné nápady, rády poznávají nové věci a učí se být dobrými kamarády.
Ne vždy se to daří, ale učit se vycházet dobře s druhými lidmi se musí lidé
učit už od nejútlejšího dětství. A tak jsme zase v září začali.

Rozsvícení Vánočního stromu
Letos se ve školce už ve druhé polovině listopadu ozývaly písničky, které děti zpívaly velmi rády: Metla liška pokojíček, Jaro,
léto, podzim, zima, Draku, vyleť výše a hlavně Na Vánoce, na
Vánoce přiletěla křepelice… Příprava vystoupení byla pro děti
příjemná, zpívaly s radostí a těšily se, až se rozsvítí světýlka na
stromečku. Dočkali jsme se,ale museli jsme nejdříve zazvonit
našimi kouzelnými zvonečky.

Advent ve školce
Doba, kdy se na něco těšíme, je pro děti krásné období. A když se těšíme na
Ježíška, tak je to doba plná radostného očekávání, doba velkých přání a taky
velkých příprav. Je to období náročné, ale moc krásné. Každý den ráno se
sejdeme v kroužku a u rozsvíceného adventního věnce si povídáme a
zpíváme Vánoční písně a koledy. Vyrábíme přáníčka a dárečky pro rodiče.
Chystáme se na Vánoční besídku. Věříme, že si společně s dětmi užijeme
krásné chvíle radostného očekávání a že se dětem splní přání, která Ježíškovi
nakreslily. Čtenářům našeho časopisu přejeme krásné svátky Vánoční a
šťastný nový rok 2017.

Mikuláš
Každý rok k nám přichází tato nebeská návštěva v doprovodu
anděla a čerta. I letos přijdou. Ne proto, aby děti strašili, ale
aby se zeptali, jak to bylo po celý rok. Jestli jsou děti hodné,
umí si uklízet hračky, jestli jsou dobří kamarádi. Mikuláš se
také zeptá, jestli děti poslouchají rodiče a paní učitelky. Celý
týden se připravujeme na návštěvu., učíme se básničky, písničky i tanečky, čteme si Mikulášské i čertovské pohádky,
vyrábíme z papíru čertíky, anděly i Mikuláše a počítáme, za
kolik dní už přijdou. I letos se děti budou těšit z dárků, které
jim Mikuláš nadělí.
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Tak co, taky už jste
pekli perníčky
nebo jiné vánoční
cukroví?
Pozdravujeme z naší školy. A přejeme vám krásné vánoce.

PODZIM A ZIMA

KONEC PODZIMU

Podzimní příběh

Listy už padají,
Podzim už je tu,
Byl podzim a dvě veverky se stále hádaly kdo má více zásob. Hádaly
zima se blíží,
potkala jsem tetu.
se tak, že to slyšel celý les. A všichni si na ně stěžovaly. Medvěd jim
zvěř už je v pelechu,
Na podzim padají jablíčka,
řekl, že dokud ty zásoby nespočítají, tak nemají vylézat z doupěte. Vejablka se sklízí.
sbírá je naše babička.
verky do tolika počítat neuměli a do jara nevylezly, ale alespoň se
Listí padá ze stromu,
naučily počítat.
Kytka se zabalí,
tak jdeme hrát pikolu.
Jakub Stránský 4. třída, Maxim Nováček 5. třída
ke kořenům se vrací
Na podzim má svátek naše maminka,
v tu chvíli odchází,
ZÁŘÍ
a dárek jí dala Nelinka.
oblíbené září.
Ježeček jde cestičkou,
Podzim, podzim už je tady,
s pěknou žlutou hruštičkou.
Zima se blíží,
přišel k nám až od Kanady.
Nasbíráme kaštany,
rybníky mrznou,
Podzim, podzim ten my máme rádi.
z dědovi zahrady.
děti kabát přidají,
Kluci se teple oblékají, jdou lovit Pokémony.
Pak budeme pouštět draky,
období se střídají.
Holky radši z kaštanů zdobí dům a zahradu.
mezi bílými mraky.
Máme
doma
stromeček,
ZIMA
Michaela Stránská 5. třída a Šárka Švecová 4.třída
Houby rostou,vítr fouká,
přežil už pár chvileček
pán Bůh na nás pořád kouká.
Listí padá dolů, všichni jdeme domů
nadšen byl i dědeček.
Za chvilku bude zima,
otevřeme skříně, blížíme se k zimě
a ta bude taky príma.
Sáňkujeme,bobujeme,
zima už je tu, jdeme do sněhu
Padá sníh, padá sníh,
koulujeme, lyžujeme,
postavíme sněhuláky, pak začneme sněžné války
pojedeme na saních.
ať si zimu užijeme!
táta přines stromeček, máma zdobí domeček
Brzo budou Vánoce,
Jiří Lněnička, Jakub Chochola 5. třída přiletí k nám Ježíšek, přinese nám kožíšek
kapr plave v potoce.
otevřeme dárečky, pak sníme kus vánočky
Zítra bude štědrý den,
posloucháme koledu, jak šel Štěpán po ledu
vůbec zlobit nebudem.
sněhu všude hodně je, dobře se nám lyžuje
Pojedeme do lesa pro stromeček,
stále je tu s námi zima, všichni jásaj to je príma
vybereme malý smrček.
zimu máme všichni rádi, jsme s ní velcí kamarádi.
Cukroví hned udělám,
Tomáš Benedikt Sršeň, Jan Havla 5. třída
pak si na něm pochutnáme.
Mamka strojí stromeček,
PERLIČKY z naší školičky
taťka mi dal dáreček.
seš rovně (seď)
MÁLO PODZIMU A HODNĚ ZIMY
Ve sněhové vánici,
výtak nejezdí (výtah)
viděli jsme opici.
dal tam petrželovou naz (nať)
Listí už se zbarvuje,
Brzo budou vánoce,
Vánoce jsou za námi,
když je nemocný, tak leží na pohozce (pohovce)
podzim nám tu maluje,
zase jednou po roce.
silvestr už je tady.
má koutky chleba (kousky)
Září, říjen listopad,
Dostaneme dárky
má shrnutou ponorku (ponožku)
Karolína Suchánková 4. třída,
kéž by v zimě sníh napad. a dáme si párky.
Anna Lněničková 5. třída
postavil mladý hrot (hrob)
v zimě se sánkuje,
Bude ráda Šárka,
v ZOO mají žačku rosničku (žabku)
lyžuje i bobuje.
a možná i Klárka.
jezte autem, budete tam brzy (jeďte)
Baví nás to moc a moc,
Ven nosíme teplé kalhoty,
má velkou lávku k hudbě (lásku)
sníme o tom celou noc.
a pak si dáme dobroty.
jedeme do třešňového sazu (sadu)
Už se i bruslí,
Třeba horkou čokoládu,
stavíme vchoch do domu (vchod)
na velkém ledu,
dospělí si dají kávu.
házel šišky do terče (šipky)
někdo s sebou bere,
Zimu, podzim máme rádi
vrátka na čele (vráska)
i starého dědu.
a jsme s nimi kamarádi.
v Zoo je mladý hrot (hroch)
Kateřina Karlíková 5. třída, Alice Matouškoušková 4 třída či či papričky (čili papričky)

Podzim končí a co přijde teď? No přece... ADVENT!

ADVENTNÍ DOBA
Advent (příchod) je začátek období čtyř neděl před
vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní,
kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv.
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i
moderních tradic. Samotný adventní věnec se v dnešní
době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále
má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V
kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro
opuštěné děti a sirotky.
1. První adventní neděli zapalujeme první svíčku, tzv.
svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří
předpověděli narození Ježíše Krista.
2. Druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku,
tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje
Ježíškovy jesličky.
3. Třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv.
pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní
období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz.
4. Čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku,
tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá
adventní neděle může připadnout i na Štědrý den.
Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého
večera. Vánoční svátky začínají Slavností narození
páně, neboli Božím hodem vánočním, 25. prosince. V
současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také
jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení
železná neděle je umělé, v lidové tradici se tradovala
pouze bronzová, stříbrná a zlatá.
NĚMECKO
Velmi prožívají advent, odtud také pochází
tradiční vánoční trhy.
Slaví jen Mikuláše, čerti tam nechodí.
Mikuláše doprovází špinavý čeledín
Ruprecht. Dárky najdou děti ráno v botě,
ve špinavé botě brambory, v čisté sladkosti.
Štědrovečerní večeře – kapr, párek s
bramborovým salátem, pečená husa
Dárky nosí 24.12. Weihnachtsmann vánoční muž - má rezavé vlasy a vousy,
nosí plášť s kapucí a jezdí na osedlaném
divokém větru. Dříve prý odnášel
neposlušné děti a trestal nevěrné ženy.
FINSKO
Stromečky strojí děti na Štědrý den, klasickou ozdobou jsou červená jablka
Štědrý den začínají dospělí už v noci z
23.12. přípravou jídla - sleď, losos, jikry,
rosolli (salát z řepy, mrkve, brambor),
vánoční šunka, studený dezert ze švestek a
perník.
24.12. nesmí chybět saunování, navečer
chodí na hřbitov zapalovat svíčky, den
končí slavnostní večeří a rozdáváním
dárků, které nosí Joulu Pukki se svými
soby.
26.12.- sv. Štěpán patron koní a jezdců –
pořádají se tradiční závody na saních, lidé
obdarovávají zvířata – na zahradách věší
snopy ovsa

SYMBOLY VÁNOC
Jmelí – pochází z doby Keltů, věšelo se nad
dveře – byl to symbol zdraví a ochrany před
ohněm a čarodějnicemi
Betlém – první připomínka Betlémské jeskyně
je z 5. stol. z Říma, postavy přidal ve 13.stol.
František z Assisi, u nás se objevuje v 16.stol.
Za Josefa II. Byl v kostelích zakázán a lidé si jej
začali stavět doma
Stromeček – pochází z Německa, původně se
věšel špičkou dolů do rohu, později nad stůl, u
nás se začíná objevovat až v 19. století
Adventní věnec – není symbol vánoc, ale
PŮVOD SLOVA VÁNOCE
adventní doby, čekání na narození spasitele –
světlo= život
Slovo „vánoce“ je vlastně zkomoleniAdventní kalendář – pochází z konce 19. stol. nou. Naši předkové slavívali zimní
slunovrat od 21. prosince do Nového
roku – tedy 12 dnů, symbolicky za 12
příštích měsíců. Těmto svátkům se
říkalo „dvanáctnoce“, až z toho
nakonec vznikly „vánoce“.
Křesťanský svátek Narození Páně
24.12. slavíme od 4. století

Víte jak se slaví Vánoce v Evropě?
Nejhorší to mají děti v Holansku, tam se
Vánoce moc neslaví a dárky se nedávají
vůbec. Slaví jen Mikuláše, který přijede 5.12.
lodí a postupně projde celou zemí. Tak co, taky
jste rádi, že jste se narodili tady u nás? My
tedy ano!

ŘECKO
Vánocům předchází tradiční čtyřicetidenní půst.
Místo stromečku stojí na stole mělká dřevěná
miska s vodou a výhonkem bazalky, omotaným
kolem dřevěného kříže. Jednou denně chodí
matka po celém domě a bazalkou s křížem
vysvěcuje každý pokoj. To má ochránit dům před
zlými skřítky, kteří lezou do domů komínem,
proto se po celé vánoce udržuje oheň v krbu.
24.12. a na Silvestra chodí děti od domu k domu
a zpívají koledy.
Dárky si dávají 1.1. na svátek sv. Vasila. Hospodyně pečou Pitu, což je takový koláč, do ní
zapékají minci a ten, kdo ji najde, bude celý rok
zdravý a šťastný.
Vánoce končí 6.1. státní svátek - tento den patří
oslavě pokřtění Krista v řece Jordán. Do vody se
hází kříž a mladí chlapci pro něj musí skočit,
vylovit ho a donést zpět.

ŠPANĚLSKO
Od roku 1763 začínají vánoce 22. prosince, kdy
se vyhlašují výsledky národní loterie
24. prosince - La Nochebuena - Dobrá noc - znamená především velké hodování a slavení až do
ranních hodin, před kostely jsou živé betlémy,
tradiční půlnoční mše se nazývá Kohoutí mše,
dárky se nedávají.
Tradiční vánoční jídlo se liší - jehněčí, kachna,
treska, mořské plody, tradicí jsou marcipánové figurky a sádlové cukroví.
Na Silvestra pojídají kuličky hroz-nového vína –
aby byl nový rok šťastný a bohatý je potřeba spolknout bez kousání jednu kuličku při každém bití
zvonů.
6. ledna přináší tradičně dárky Tři králové. Děti
den předem připraví boty se slámou a mrkví pro
Žáci 5. ročníku ZŠ Všeználek Němčice koně králů a následující ráno v nich najdou dárky.

PØEJEME VÁM VŠEM
KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE!

RUSKO
Vánoce se slaví až
7.ledna, protože církev stále
používá Juliánský kalendář a
ten je o 13 dní opožděn.
Novoroční oslavy začínají
31.prosince.
Strojí
se
stromečky a dětem naděluje
dárky děda Mráz, kterého
doprovází Sněhurka. Lidé
slaví doma, ve městech chodí
o půlnoci vítat Nový rok na
náměstí.
Narození Krista se slaví
7.ledna, o půlnoci ze 6. ledna
začínají ve všech pravoslavných chrámech mše,
které trvají až do časných
ranních hodin.
14. ledna začíná Nový rok
podle starého kalendáře.
Byty a restaurace se pestře
vyzdobí papírovými řetězy a
slaví se jako na Silvestra...

ITÁLIE
Italové si nepotrpí na vánoční
výzdobu, nestrojí stromeček, ale
staví jesličky, do nich potom
položí o půlnoci 24.12. Ježíška.
24.12. je normální pracovní den,
Italové se většinou postí, žádná
slavnostní večeře se nekoná.
25.12. zahájí vánoce papežské
požehnání Urbi et Orbi, po
něm je slavnostní oběd.
V některých částech Itálie
dostávají děti dárky večer 24.
12., nosí jim je Babbo Natale,
který se podobá našemu
Mikuláši a z Finska jezdí na
saních se soby. Častější je ale
nadílka 25.12. Tradičně však
italským dětem dárky nosila a
stále nosí hodná čarodějnice
Befana až 7. ledna. Zlobivé děti
mohou dostat místo dárků uhlí.

FRANCIE
V jedné části Francie dárky nosí Petit Jesus 24.12.večer, ve
druhé (větší) dávají děti večer 24.12. za dveře mrkvičku pro soba
Pere Noëla – obdobu Santy Clause a místo mrkve najdou ráno
25.12. dárky.
Tradiční štědrovečerní večeře se liší podle oblasti, jí se: vánoční
krůta, sýry, šunky, žabí stehýnka, lanýže, ústřice, raci, mušle,
bažanti, zajíci, paštiky.
Vánoce končí tříkrálovou slavností, na kterou se peče dort
ozdobený korunou. Zapéká se do něj figurka krále, kdo ji najde,
je králem oslav

C o

s e
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| Adventní dílna, kde si rodiče s dětmi si mohli společně
vyrobit adventní věnec na stůl nebo ozdobný závěsný
věnec na dveře. Připraveny pro ně byly korpusy, na které
vázacím drátkem upevňovali přinesené větvičky. K dispozici měli také mnoho různobarevných vánočních přízdob, ze
kterých si mohli vybírat podle toho, v jakém stylu chtěli
adventní věnec vytvářet. Nechybělo občerstvení – výborné
řezy připravily naše paní kuchařky, ani pohoda a dobrá
nálada. Všichni využili své fantazie a vznikly tak nádherné
výtvory, které si hlavně děti odnášely pyšně domů...
| Charitativní akce fondu Sidus - pro letošní podzim
byla pro děti připravena sbírka náramků s motivem
krokodýla, mořské hvězdice, delfína, kraba, želvy nebo
mořského koníka. Zakoupením náramku jsme přispěli na
léčbu mnoha dětských pacientů. Vybrala se částka: 2. 340,Kč.
| Návštěva divadelního představení – v originálním
černém divadle jsme jako diváci prožili jeden obyčejný
den a jeden život. Věci, které nás obklopují, dostaly
lidštější podobu – počítač nás přivítal jako kamarád,
autíčko nás odvezlo, kam jsme chtěli, špagety skočily
samy rovnou do talíře. Ale stejně jako v životě – vše má
svůj konec... Divadlo bylo zčásti interaktivní, děti
měly možnost se ho na závěr účastnit a zkusit si
„černé“ divadlo zahrát.
| Spolu s dětmi jsme uspořádali podzimní lampionový průvod na téma „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“.
Ve výtvarné výchově si děti namalovaly na kamínky
broučky – každý dle své fantazie – a svými lampiony
(světélky) je pak doprovodily na cestě za zimním
spánkem. Během světélkového průvodu jsme zhlédli
krásný ohňostroj, děti broučkům zazpívaly ukolébavku,
zatančily jim taneček a přednesly uspávankovou básničku. Na závěr své broučky uložily do připravené
postýlky...

v e

š k o l e

| Halloween – tento svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v
USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu… Děti se oblékají do
strašidelných
kostýmů, vyvěšují
se
lampióny – tento zvyk pochází ze snahy
vidět duchy letící noční oblohou (odsud –
oblíbené „dušičky“). Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou
uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň,
příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou
černá a oranžová. S dětmi jsme si tento
svátek připomněli formou her a plněním
různých úkolů. Za snahu a za splnění těchto
úkolů získaly sladkou odměnu.
| Beseda s důchodci – žáci naší školy připravili
kulturní program pro seniory naší obce. Motivem
byl „Rok a jeho čtyři roční období“.
| Beseda v knihovně – Děti, které se zúčastnily výtvarné soutěže o Karlu IV.(pořádala Městská
knihovna Litomyšl) a získaly celkově 3. místo,
byly pozvány na besedu s K. Schwabíkovou a
B. Botkovou, autorkami knihy „Karel IV. v
kouzelném kukátku“.
| V říjnu se děti seznámily s živými ochočenými zvířaty (sovou, čápem, dvěma orly a s liškami)
a dozvěděly se mnoho zajímavých informací
např. o zařazení ke správnému druhu zvířat, o
jejich způsobu života – obživě, spánku, mláďatech atd.
| Exkurze do Ekocentra Paleta v Pardubicích
koncem září jsme se zúčastnili různých vzdělávacích programů (více v článku „Ekodílny“).
- LV

G R A N T Y PA R D U B I C K É H O K R A J E P R O R O K 2 0 1 6
V současné době dokončujeme projekt s názvem „EKODĹNY“,
na který jsme získali finanční podporu ve výši 15.000 Kč od Pardubického kraje. Cílem projektu bylo zvýšit zájem žáků o práci s
přírodním materiálem, rozšířit jejich znalosti o využívání odpadů
jako druhotné suroviny, zlepšit šetření papírem, zapojit rodiče do
života školy.
Díky projektu mohli naši žáci navštívit nově otevřené ekocentrum
PALETA v Pardubicích, kde se zdarma účastnili několika programů:
1.a 2. ročník - VLNA - děti si vyrobily míček z ovčí vlny s překvapením uvnitř, dozvěděly se, k čemu se filcování používalo dříve,
vyzkoušely si i jiný způsob zpracování vlny – předení...
3.ročník - TKANÍ - zde si děti vyzkoušely tradiční tkaní na velkém
stavu a jiné techniky související s tkaním, zkusily si i spřádat vlnu
na vřetánkách...
4. a 5. ročník - DRÁTKOVÁNÍ - děti se dozvěděly něco víc o
starém a skoro zapomenutém řemesle - drátování a vyrobily si
drobný šperk ve tvaru stromečku...
Součástí projektu byla i návštěva Muzea řemesel v Letohradě,
návštěva Tvrze Orlice, kde si děti vlastnoručně slepily, ozdobily
a sešily knížku.
Zájemci také mohou navštěvovat zájmové kroužky –„Ekodílny“
a „Keramiku“, kde se učí zpracovávat přírodní a odpadové materiály.
V jarních měsících jsme zjišťovali, jak využíváme odpad ve škole
a v domácnostech, sepisovali jsme nápady na využití
různorodého odpadu, v červnu jsme uspořádali sběrovou akci. V
říjnu jsme soutěžili o nejkrásnější mandalu z přírodnin, projekt
jsme pak zakončili „Adventní dílnou“, kde si děti společně s
maminkami vyrobily překrásné adventní věnce.
- Lydie Věnečková

„PO ŠKOLE VE ŠKOLE"
Další projekt, na který jsme
získali grant ve výši 5.000 Kč od
Pardubického kraje, byl projekt s
názvem „Ve škole po škole“.
Jeho cílem bylo nabídnout činnosti smysluplného trávení volného času, dále
možnost realizace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, prohloubení zájmu o obec a náš
kraj - součástí bylo i zapojení do života obce a
regionu.
V tomto kalendářním roce mohly děti ze základní školy navštěvovat tyto kroužky:
Angličtina 2. ročník, Angličtina 1. ročník,
Ekodílny, Hra na flétnu, Keramika( 2
skupiny), Čtení hrou, Ekokroužek.a Mladý konstruktér.
Děti z mateřské školy rozvíjely svůj talent ve
Výtvarném kroužku, kroužku Chytré hlavičky a
v Logopedickém kroužku.
Součástí projektu byly i další akce:
| Charitativní akce – karneval (z výtěžku přispějeme na materiální zajištění tohoto projektu)
| Zapojení do akce Clean up the World-úklid
obce
| Velikonoční výtvarné dílny
| Večerní uspávání broučků
| Divadelní představení pro rodiče a veřejnost
| Vánoční kulturní vystoupení pro rodiče na
veřejnost apod.
- Lydie Věnečková

CO PLÁNUJEME:

Úspěch školy v soutěži ZELENÝ PARDOUBEK

| Od 14. prosince začneme jezdit na plavecký výcvik, celkem se
naši žáci účastní 10 lekcí.
| V lednu bude každé páteční odpoledne věnováno lyžařskému
kurzu na Pekláku v České Třebové (pro zájemce z řad našich žáků).
| Zápis dětí do 1. ročníku se od letošního školního roku posouvá až
na měsíc duben, proto jsme se rozhodli pozvat předškoláčky již v
lednu do naší školy, kde si vyzkouší „Školu nanečisto“, se svými
rodiči si mohou prohlédnout školní budovu, zeptat se na vše, co je
zajímá, nahlédnout do vzdělávacího programu.
| V zimním období se dále žáci mohou těšit na 3D kino, besedu s
paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou, výlet do lesa ke krmelci,
výstavu o životě včel a další akce….

Každé 2 roky pořádá Pardubický kraj soutěž Zelený Pardoubek, tedy
soutěž základních a mateřských škol v oblasti ekologického provozu a
celkového přístupu k environmentálnímu vzdělávání. Vyhlášení
výsledků této soutěže proběhlo 29.11.2016 na Konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Naše škola
se stala absolutním vítězem, obsadili jsme 1.místo z celkového počtu
54 zúčastněných škol. Co se hodnotilo? Úspěšnost školy v získávání
grantů, akce zaměřené na pobyt dětí v přírodě, třídění odpadu ve škole,
sběrové akce, úklid obce, využívání ekologického zdroje tepla, práce s
přírodním materiálem, besedy s odborníky, výstavy, apod. Z ocenění
máme všichni velkou radost, chtěla bych touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům školy, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

- Lydie Věnečková

- Lydie Věnečková

Základní škola Sloupnice
Ve čtvrtek 1. září 2016 začal ve sloupnické základní škole nový školní rok. Přivítali jsme 15 prvňáčků a dalších 8 nových žáků ve vyšších
ročnících, z toho 7 přišlo do 6. třídy. Pro vzájemné seznámení se v
rámci nového kolektivu a pro seznámení dětí s třídní učitelkou paní
Mgr. Petrou Hospodkovou byl na začátek září naplánován dvoudenní adaptační kurz 6. třídy, který se uskutečnil v krásném prostředí
Toulovcových maštalí. Všichni žáci i oba učitelé si jej opravdu užili a
prožili společně krásné dva dny nabité týmovými aktivitami a toulkami přírodou pískovcových skal. V měsíci září jsme také vyrazili na
cyklistické závody v Chocni, ze kterých přivezli medaile Ondřej
Mikulecký a Nikola Kulhavá ze VII. třídy, přičemž se ani ostatní žáci
naší školy rozhodně neztratili.
Takřka po celé září přálo počasí, a tak se mohli žáci prvního stupně
o velkých přestávkách vydovádět na naší rozlehlé školní zahradě. Už
se moc těšíme, až na ní příští jaro vybudujeme prolézací provazovou
loď se skluzavkou a altán, který bude sloužit jako venkovní učebna.
Od začátku měsíce října se rozběhla výuka nepovinných předmětů,
které si žáci mohou zvolit podle svého zájmu. Mezi nejoblíbenější

patří tradičně Pohybové a sportovní aktivity, Zdravotní tělesná výchova a Pěvecký sbor. Současně se také rozběhly zájmové kroužky, např.
kroužek, ve kterém budou děti společně tvořit školní časopis nebo ve
kterém budou „kamarádit s knížkou.“ Dále pak děti mají možnost
navštěvovat Agroenvironmentální či Včelařský kroužek. Ve větší
míře také škola nabízí žákům doučování.
Na podzim také proběhly tradiční akce školní družiny. Jednou z nich
byla oblíbená drakiáda, které tentokrát příliš nepřálo počasí, a tak
musela být několikrát přesunuta. Další významnou družinovou akcí
byl Lampionový průvod Sloupnicí, který se za velkého zájmu dětí i
dospělých konal 25.10.2016. Tradičně velký ohlas hlavně menších
dětí má také návštěva Mikuláše, anděla a čertů. Před Vánocemi a zimními prázdninami nás ještě čekají sportovní turnaje žáků prvního a
druhého stupně, třídní vánoční besídky a společné vánoční zpívání na
schodech. A v lednu zase do školy?
Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku zdraví, lásku a optimismus.
- Kolektiv učitelů ZŠ Sloupnice

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
V sobotu 12. listopadu se uskutečnil v restauraci kulturního domu
další ročník Likérkoštu za účasti 20 různých likérů od 12 různých
soutěžících. Samostatně byly letos hodnoceny ořechovice a ostatní
likéry.
Kupodivu měl letošní likérkošt pouze jediného vítěze - naší paní
učitelku Evu Juščákovou. Přihlásila do soutěže ořechovici a čokoládový likér a oba ve své kategorii jednoznačně zvítězily. Absolutně
nejlepší byl stejně jako předloni a loni čokoládový likér.
Ořechovice
1. Eva Juščáková
2. František Šauer
3. Lucie Pavlišová

Ostatní
1. Eva Juščáková - čokoládový likér
2. Věra Suchánková - griotka
3. Zdena Pavlišová - malinový likér

Součástí ochutnávky byl letos poprvé dobročinný bazar oblečení, kde
si něžnější polovina koštujících mohla pořídit něco na sebe a to za
ceny více než lidové. Popravdě, i někteří pánové se při zkoušení
docela vyřádili.

Děkujeme všem likérníkům i ochutnavačům za účast. Ti, kteří to
nestihli, budou moci vzorky z Likérkoštu ochutnat na některé z
příštích akcí Spolku. Celkový výtěžek akce bude použit ve prospěch
němčických dětí.
Na závěr mi dovolte popřát Vám štěstí, zdraví a spokojenost v roce
2017.
- F. Šauer, SZMKT

Sport

-

Mistrovství
České Republiky
v karate 2016
Není to dlouho, co bylo rozhodnuto, že se
karate stane součástí Olympijských her v Tokyu
2020. A právě v tomto sportu náš oddíl
KARATEDO Němčice reprezentovala na MČR
Lenka Jůzová. Zastupovala nás v kategoriích
kumite ženy -61kg a kumite ženy bez rozdílu hmotnosti (BRH).
Do nich se kvalifikovala z Národních pohárů konajících se v Ústí
nad Orlicí či Havířově. Mimo jiné postupovala z prvního místa krajského žebříčku.
Letošní MČR v karate se konalo 3.- 4. 12. 2016 v hale AC Sparta v
Praze. Zúčastnilo se ho přes 600 závodníků z celé republiky.
Lenčiny kategorie byly do programu zařazeny již v sobotu krátce po
poledni. V této kategorii startovalo 6 závodnic. V prvním kole
Lenka vyhrála nad soupeřkou z SKR SU Ústí nad Labem. Avšak ve
druhém kole (a zároveň v boji o finále), Lenka prohrála s finalistkou
z minulého MČR 2: 1 a automaticky tak obsadila třetí místo.
Důležitější „královská“ kategorie následovala hned po té váhové
–kumite ženy BRH. V této kategorii startovalo 13 závodnic. Díky
účasti ve finále v minulém roce, měla Lenka volný los v prvním
kole a postupovala tak do druhého kola bez boje. Ve druhém kole se
utkala o postup se soupeřkou z oddílu Makoto KK Praha. Nad ní
vyhrála 3: 0 a postoupila do třetího kola – do semifinále. V boji o
finále se utkala se soupeřkou Crhonkovou z oddílu Karate České
Budějovice. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný, ale nakonec Lenka
zabodovala kopem na hlavu za tři body a zbytek zápasu odrážela
soupeřčin útok a náskok si udržela a postoupila do finále.
Večerní blok byl plný netrpělivosti a očekávání. Lenčinou soupeřkou
byla dlouholetá rivalka a několikanásobná mistryně republiky ČR
Lucie Veithová z oddílu Karate České Budějovice. Lenka s Lucií se
dobře znají, potkávají se téměř na všech závodech ve finálových
bojích. Ani jedna se druhé nebála. Lenka byla aktivní, ale Lucka byla
přesnější a pohotovější. V zápase
byly vidět Lucčiny zkušenosti z
velkých závodů ze zahraničí, a i
přes snahu Lenky, Lucie tento
zápas zaslouženě vyhrála. Pro
Lenku to znamenalo skvělou
stříbrnou medaili a titul vicemistryně ČR v této „královské“ kategorii kumite ženy BRH.

Volný èas

/

/

Š a c h y

Zdravím všechny šachisty a šachové příznivce v nové šachové
sezoně 2016-2017. Letos jsme byli opět zařazeni do Krajské soutěže
východ, v které je celkem 13 družstev a budeme hrát tedy 12 zápasů.
Soutěž jsme zahájili 16. 10. 2016 výletem do Kunvaldu k zápasu s
tamním ŠO K a. s. Kunvald C, který jsme dovedli do vítězného
konce poměrem 4:1, kdy zvítězili Pail, Pěkník, Borek, Jasanský a
prohrál Kapoun.
V následujícím II. kole jsme doma pro změnu přivítali druhé
družstvo ŠO K Kunvald B a po úporném boji zvítězili 5:0. Zvítězili
Pail, Pěkník, Myška, Racek a Kapoun. K dalšímu zápasu jsme zavítali do Mistrovic k zápasu s místním Sokolem Mistrovice B. Po
velmi vyrovnaném boji na všech šachovnicích jsme nakonec urvali
jeden bod za remízu 2,5:2,5. Zvítězili Racek a Jasanský, remizoval
Pail a prohráli Myška a Kapoun. K poslednímu zápasu v letošním
roce jsme nastupovali 4. 12. doma proti ambicióznímu družstvu TJ
Spartak OEZ Letohrad B. Po nervy drásajícím boji, kdy se výhody
získávaly a zase ztrácely, jsme vydřeli vítězství 3:2, kdy rozhodující
bod získal v dlouhé partii Jasanský. Zvítězili Racek a Kapoun,
prohráli Pail a Myška. Jak vidíte prohry a vítězství se přelévají různě
přes všechny šachovnice a každá šachovnice má tedy svoji hodnotu.
Po čtvrtém kole sice vedeme tabulku, ale v posledním hracím termínu před Vánocemi máme volno, tak na prvním místě s největší
pravděpodobností do nového roku nevydržíme. Ale to vůbec nevadí,
protože určitě ještě hodně a rádi potrápíme všechny případné favority, kteří si dělají postupové ambice.
Ještě bych chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů i v novém roce.
- J. Racek

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabulka po 4. kole
Z V R P B
TJ Sokol Němčice
4 3 1 0 10
TJ Sokol Němčice
4 3 1 0 10
ŠK Ústí nad Orlicí E
4 3 0 1 9
ŠK Ústí nad Orlicí D
3 3 0 0 9
ŠS Červená Voda
4 3 0 1 9
Sokol Městečko Trnávka 4 2 2 0 8
ŠO K a.s. Kunvald B
4 2 1 1 7
OEZ Letohrad B
4 1 0 3 3
Sokol Mistrovice B
4 0 3 1 3
TJ Lanškroun C
3 1 0 2 3
SK + Sokol Žamberk B 4 1 0 3 3
ŠO K a.s. Kunvald D
3 0 2 1 2
ŠO K a.s. Kunvald C
3 0 1 2 1
TJ Lanškroun B
4 0 0 4 0

Skóre
12,5:7,5
14,5:5,5
14:6
11,5:3,5
13,5:6,5
12:8
10,5:9,5
8,5:11,5
8,5:11,5
6:9
6,5:13,5
5,5:9,5
5:10
4:16

Výhry
5
14
12
8
11
9
8
7
6
1
5
4
4
0

Body
4.0 / 4
3.5 / 4
3.0 / 3
3.0 / 3
3.0 / 3
2.5 / 4
2.0 / 2
2.0 / 4
1.0 / 1

Prům
1386
1443
1583
1232
1223
1652
1554
1267
1525

Hodnocení jednotlivců
P
1.
2.
3.
4.
5.
13.
16.
25.
45.

Š
4
3
2
6
5
1
2
7
3

Jméno
Brychta Antonín
Navrátil Miroslav
Holásek Vít
Jasanský Karel
Racek Josef
Pail Milan
Pěkník Milan
Kapoun Martin
Borek Pavel

ELO
1578
1731
1647
1694
1631
1862
1789
1000
1879

Družstvo
ŠS Červená Voda
Sokol Městečko Trnávka
ŠK Ústí nad Orlicí E
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice

%
100.0
87.5
100.0
100.0
100.0
62.5
100.0
50.0
100.0

Rp
2151
1779
2348
1997
1988
1739
2319
1266
2290

Nìmèická olympiáda 2017
se bude konat 24. 6. 2017
v Němčicích u Kolína

Pojeďme povzbudit naše borce!!

0

0

S.L.Z.A.
Nìmèice

Vážení čtenáři, kolektiv šipek Vám touto cestou přeje příjemné a pohodové
Vánoce a zároveň bych si Vás ( hlavně příznivce šipek ) dovolil pozvat na
Vánoční turnaj, který se koná v pátek 30.12.2016 v KD.

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. Liga Svitavsko
Družstvo
K V VP
Rukolet Koldín
8 8 0
Mikuleč
8 5 0
Amatéři Svitavy
8 4 1
Za vodou Litomyšl 8 4 0
S.L.Z.A. Němčice 8 3 1
Dobrodruzi Svitavy 8 3 1
Vožbrnc Litomyšl 8 1 2
Zombie Jevíčko
8 2 0
Tučňáci Koclířov 8 0 1

- průběžné pořadí 2016 - 2017
R PP P K Skóre Legy B
0 0 0 0 99:45 215:138 24
0 0 3 0 74: 70 189:179 15
0 1 2 0 72:74 183:182 15
0 0 4 0 76:68 190:169 12
0 1 3 0 72:74 174:186 12
0 1 3 0 70:76 169:183 12
0 1 4 0 67:80 172:192 8
0 1 5 0 64:81 162:192 7
0 1 6 0 60:86 162:195 3
- Za DC S.L.Z.A. Jiří Dubišar

Fotbal - mladší žáci
podzim 2016
Po několikaleté odmlce máme možnost opět vídat na Němčickém hřišti kategorii mladších žáků. Nestárneme jen my dospěláci, ale i naše hráčky a hráči, kteří byli u zrodu mladší
přípravky povyrostli a již spadají do této věkové skupiny.
Podzimní část soutěže se nám velmi povedla (klepeme na
dřevo, abychom to nezakřikli:-)) Dařilo se nejen výsledkově, jak máte možnost posoudit v tabulce, ale i herně. Tři
ze sedmi soutěžních zápasů jsme odehráli na domácím
hřišti a věřím, že vy, kteří jste si na naše zápasy našli
cestu (a že vás nebylo málo), jste se předváděnou hrou
dobře bavili.
Pro milovníky statistik jen malá ochutnávka (více info na našich
stránkách www.pripravka.unas.cz). ....
....odehráli jsme 7 soutěžních utkání
....v 5 zápasech jsme soupeře porazili
....ve 2 zápasech jsme remizovali a v penaltovém rozstřelu o prémiový bod jsme byli jednou úspěšní a jednou se radoval soupeř
....2 přátelská utkání jsme odehráli s týmem Řetové a dvakrát jsme
vyhráli (6:1, 4:2)
....celkově tedy přezimujeme na skvělém 2. místě s minimem
obdržených branek (9)
A kdyby jste snad váhali, kdo se o tyto výsledky zasloužil tak vězte,
že to byli tyto hráčky a tito hráči: Kristýna Mikulecká, Lucie
Pávková, Žaneta Vytlačilová, Tadeáš Vytlačil, Pavel Jůza, Lukáš
Pavliš, Tomáš Sršeň, Šimon Čermák, Filip Brožek, Martin
Radimecký, Tomáš Pánik, Kryštof Pachl, Libor Kocián, Martin
Novák
Všem jmenovaným patří velký dík, stejně tak naše poděkování míří
i k rodičům dětí za skvělou spolupráci a v neposlední řadě moc
děkujeme vám, naši skvělí fanoušci, kteří jste nás vždy přišli
povzbudit v tak skvělém počtu. Zachovejte nám prosím svoji přízeň
i pro jarní část sezóny, ať máme pro koho dělat tučňáky :-)
- Za tým mladších žáků trenérské trio.... Petr Vytlačil, Vojta Stráník, Jakub Pávek

Tabulka po podzimní části sezóny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
Z V R P
Vraclav/Zámrsk
7 7 0 0
TJ Sokol Němčice
7 6 0 1
FK Jehnědí
7 5 0 2
TJ Semanín
7 4 0 3
Řetová/Sloupnice
7 3 0 4
FK Kerhartice
7 2 0 5
TJ Spartak Brandýs n.Orl. 7 1 0 6
TJ Sokol České Heřmanice 7 0 0 7

S
50:18
27:9
40:24
45:20
46:42
23:43
18:22
9:80

Body
20
18
14
13
9
7
3
0

Fotbal - muži
podzim 2016
Je za námi podzimní část fotbalové sezóny Okresního přeboru II. třídy mužů. Myslím si, že ji
můžeme hodnotit jako úspěšnou. Zvláště její druhá
část nám vyšla nadmíru. Neprohráli jsme posledních
5 zápasů, máme nejlepšího střelce soutěže – Rosťu
Borka se 14 góly a jako jediní jsme dokázali v základní hrací době porazit ambiciózní tým z Tatenice. Výsledkem toho je solidní umístění na čtvrtém místě v dostřelu
ostatních celků a fotbal, na který se dá dívat.
Je před námi zimní pauza, ve které nás však čeká dost práce. U
mužstva mužů skončil trenér Milan Kubík a rovněž se musíme věnovat hledání nového správce hřiště po Petru Vytlačilovi. Oba dva zde
pro Němčice odvedli v této činnosti velmi dobrou práci a patří jim za
ni poděkování. Na hledání náhrad se pracuje a věřím, že se podaří
najít náhrady adekvátní. Budeme muset také vyřešit obsluhu v bufetu,
kde uvítáme jakoukoliv iniciativu i od občanů. Takže práce dost a dost.
Čekají nás vánoční svátky a Nový rok. Chci poděkovat všem našim
fanouškům a realizačnímu týmu za podporu a občanům popřát
jménem celého týmu příjemné prožití svátků a hodně osobní i profesní
pohody v tom roce novém. Zároveň Vás chci pozvat na utkání
prvního kola Českého poháru v kopané, kde našim soupeřem bude FK
Jehnědí, zápas bude sehrán na umělé trávě v Ústí nad Orlicí. O termínu – zřejmě únorovém, Vás budeme včas informovat.
- V. Pavliš

Tabulka po podzimní části sezóny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Sokol Tatenice
1. FC Žamberk B
Sokol Dolní Dobrouč
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Klášterec nad Orlicí
Spartak Brandýs n.Orlicí
Žichlínek
FC Jiskra 2008 B
TJ Sokol České Heřmanice
TJ Sokol Rybník
TJ Sopotnice
Sokol Rudoltice
TJ AZAS Dolní Čermná
FK Mistrovice

Skóre Body
42:11 33
44:18 30
37:19 30
37:21 27
34:39 22
26:32 21
26:24 19
25:26 19
22:30 18
18:26 15
26:39 14
15:29 11
13:25 10
17:43 4

Vážení rodiče a spoluobčané,
Dovolte mi krátké poohlédnutí za
uplynulým rokem v rámci podpory sportu
němčické mládeže. Již 7. rokem aktivně
přispíváme k hodnotám naší obce nabídkou
sportovních aktivit. Jak víte, splnili jsme si
náš sen a po prázdninách se nám naše
početná rodina rozrostla o nové dítě a to
mladší žáky. Tímto jsme se posunuli zase o
kousek dál a hranice věku dětí, kterým se
věnujeme, se nám natahuje na 4 – 13 let. K dnešnímu dni máme 46
fotbalových hráčů a necelých 30 dětí, které se účastní nesoutěžních
cvičení MŠ a přehazované. Od počátku práce s mládeží prošlo řadami
cvičenců přes stovku dětí. Stejně jako my, trenéři, se možná i oni jednou ujmou trenérské činnosti a navážou tak na nitku, kterou trpělivě
spřádáme.
Velkou radost mám z udržení cvičení MŠ, které vede nadále Iveta
Tkadlečková se sestrou Karolínou. Je radost vidět, jak do členské základny naskakují nová jména, jejichž datum narození končí 2011 a 2012.
Návyky na disciplínu, pohybové a koordinační dovednosti, zábava a
smích, to je to co pro naše nejmenší děti připravují. Díky holky za vaši
trpělivost a skvělou práci.
Potěšující zprávou je také pokračování našeho kroužku přehazované.
Po nabídce k trénování v minulém čísle ZP se mi ozvala Dana
Urbánková a Eva Haklová, které navázaly na historii kroužku

míčových her. Cvičení se otevřelo širší věkové skupině. Není
jednoduché citlivě skloubit sportovní aktivity 6 – 13 letých dětí. Dnes
se v tělocvičně schází skupinka okolo 15 dětí a cvičení má skvělé
místo v nabídce sportů. Díky holky.
Olympiáda? Ano, naše každoroční dvoudenní akce, kterou připravujeme na přelomu května a června byla tentokrát mlynářská. Pod rouškou mouky nulky se děti vyřádily v našem sportovním areálu, letos se
zúčastnilo 69 mlynářů. Děkujeme celé mlynářské chásce a němčickým
vodníkům, kteří pro děti akci nachystali.
K fotbalové mládeži jen krátký komentář. Velké díky všem trenérům
za odvedenou práci s takovým množstvím dětí, které se na trávník
těší a žijí sportem. K podpoře tohoto hejna ošpuntovaných podrážek je
nezbytná podpora rodičů a celého zázemí. Krásné kabiny, obětavý
kiosek, skvělá udírna, pečlivý správce, dodavatel pamlsků, správce
webu přípravek i diváci. To je něco, bez čeho bychom to dělat nemohli.
Pro podporu týmového ducha jsme připravili na 15.10. našim dětem
autobusový zájezd do H. Králové na zápas se Slávií Praha. Skvělou
atmosféru jsme si pod lízátky užili plnými doušky a děti budou mít na
co vzpomínat. Někteří si zde možná za pár let i zahrají.
Nadále podporujeme bezpečnost dětí a zakoupili jsme další pár
hliníkových branek. Dětem jsme dokoupili týmové bundy, tím se nám
rozrostla skupina Červených Karkulek na číslo 85. Do nabídky jsme
přidali týmová trika a samolepky s logem klubu. Stejně jako v předchozích letech, chceme i v roce 2017 dosáhnout na dotace MŠMT,
které nám pomáhají pokrýt provoz podpory mládežnického sportu.
Pár slov na závěr. Chceme
nadále budovat kulturu práce s
dětmi a podporovat fyzickou i
kulturní hodnotu v naší obci.
Právě ona nabídka sportu ZDE, v
naší obci, je jednou z hodnot
největších. Važme si obětavosti
všech lidí, kteří se o naše děti
starají, a držme jim palce, ať tu
káru táhnou dál.
Příjemné svátky přeje
- Lukáš Pavliš, TJ Sokol Němčice –
cvičení s dětmi

Fotbal – mladší přípravka – podzim 2016
Vážené děti, rodiče a fanoušci mladší fotbalové přípravky,
fotbalový podzim jsme s přípravkami zahájili 19.8. lehkým tréninkem
spojeným s opékáním a pohoštěním pro hráče i rodiče. Právě mimo
fotbalové aktivity za hranicí vápna jsou klíčem k stmelování a komunikaci.
Za podzim jsme odehráli 2 přátelská utkání, 7 soutěžních turnajů (21
zápasů) a 20 tréninků, což není daleko od 100 hodin na trávníku. Kategorie mladší přípravky je pro děti ročníku 2008 a mladších, nejmladší
hráč Laďas Beran 2011. Na začátku jsme měli v kádru 11 borců a postupně do naší šatny našlo cestu několik nadějí a v současné době
máme 15 členů. Z toho 2 děvčata, která chlapcům nasazují laťku
hodně vysoko.
U této věkové kategorie nemá cenu počítat góly, nejdůležitější je se
hrou bavit, sbírat cenné zkušenosti a být v kontaktu s míčem. Právě u
těchto dětí je největší odměnou trenérovi poměrně rychlý růst technických dovedností, zápas od zápasu. Trochu jsme se potýkali s
výběrem vratára (brankaře), kterého postavíme mezi tyče a nakonec se

nám tam vystřídali 4 hráči.
Ukončení proběhlo v KD, kde jsme zhodnotili průběh poloviny sezony
a děti dostali zasloužené ohodnocení v podobě zmrzlinového poháru.
Právě provozovatelka KD Lucka Pavlišová nás podporuje na všech
domácích turnajích výrobou cen, resp. dortů, muffínků a jiných dobrot.
Přes zimu chodíme jednou týdně (Pá od 1600) do tělocvičny, abychom
vypilovali techniku na jaro.
Děkuji tedy všem rodičům za podporu, dětem za skvělé výkony a
docházku, fanoušků za povzbuzení a všem lidem okolo, kteří nám
pomáhají.
Trenérské trio: Lukáš Pavliš, Jiří Pecháček, Václav Provazník
Sestava: Anežka Vytlačilová, Petr Řejha, Josef Racek, Tomáš Kumpošt,
Matěj Pecháček, Filip Radimecký, Jakub Radimecký, Baruška
Ramešová, Karel Suchánek, Stanislav Suchánek, Matěj Mikl, Kryštof
Chochola, Jan Pavliš, Štěpán Řejha a Ladislav Beran.
Nejlepší docházka (100%) – Matej Pecháček
Skokan roku – Baruška Ramešová
Tak na jaře na němčickém trávníku …
Lukáš Pavliš – trenér přípravky

Fotbal – starší přípravka – podzim 2016
Přípravu na podzimní část sezóny jsme
zahájili v druhé polovině prázdnin trochu
netradičně výletem „kolmo“ na Kozlovský
kopec, kde hráče čekala odměna v podobě
zmrzlinového poháru. Byla to pro leckteré
příjemná a hlavně nečekaná změna. Od té
doby jsme se sešli na devatenácti trénincích, sehráli jsme dva přípravné zápasy
a osm soutěžních turnajů. Na soupisce
máme dvanáct hráčů, z toho jednu hráčku.
Dá se říci, že nyní máme sestavu podobnou té předloňské v mladší přípravce. Starší přípravka je už ale trochu
o něčem jiném, a to pro všechny. Trenéry stojí méně nervů a hráči už
většinou vědí, co se po nich chce. Také jsou mezi hráči menší věkové
rozdíly (hrají ročníky 2006-2007), proto se s nimi lépe pracuje. Oproti mladší přípravce, kde jsou mezi dětmi až čtyřleté rozdíly, je to
opravdu znát.
Podzimní část sezóny naši borci myslím zvládli se ctí a je potřeba je
za to pochválit. Jak za přístup k tréninkům, kde se v průměru
scházeli v počtu deseti hráčů, tak za bojovnost a odvedenou hru v
turnajích. Máme radost, jak se zlepšují hlavně ti, kteří v minulé
sezóně dostávali méně příležitostí a nyní se stávají oporami týmu.
Proto se snažíme, aby všichni hráči trávili na hřišti stejnou dobu, a to
bez ohledu na výsledky. Čím více hrají, tím více se zlepšují; platí ale,
že musí mít chuť hrát. Bohužel jsme se potýkali s dost vysokou marodkou, dá se říci, že každý turnaj nám chyběli jeden až dva klíčoví
hráči. Proto jsme museli občas sáhnout pro pomoc do mladší
přípravky pro Matěje Pecháčka, nebo do mladších žáků pro Týnu
Mikuleckou, která věkově ještě spadá do starší přípravky. Mladší kluci
už ji ale zřejmě moc nezajímají, tak jsme rádi, že nám občas alespoň
vypomůže;-)
Podzim jsme po odehraných turnajích slavnostně zakončili v KD
Němčice, kde po neformálním zhodnocení děti dostaly něco dobrého
na zub a rodiče mohli konečně pokecat někde jinde, než na hřišti.
Chtěl bych jim poděkovat za to, že potomky vedou ke sportu a že
nám pomáhají s dopravou na turnaje. Poděkovat bych chtěl také
všem, co nám pomáhají na turnajích, celému osazení bufetu a také
holkám z KD za sladké ceny na domácí turnaje a praní dresů. A také
všem, co nám fandí a drží palce. Hezký zbytek roku, klidné Vánoce a
v příštím roce jen to dobré.
- Za starší přípravku Tomáš Mikl
Soupiska:
2006-Eliška Javůrková, Maxim Nováček, Jiří Lněnička, Jan Havla,
Marek Mikl, Štěpán Jasanský, Jakub Chochola
2007-Ondřej Pávek, Karel Zavřel, Jakub Stránský, David Soukup,
Radim Mrkvička
Trenéři: Lukáš Pávek, Tomáš Mikl
Gastronomie:)
Veronika Dvořáková, Monika Vytlačilová, Lenka
Stráníková, Víťa Stránský
Podpora: Jan Stránský, Lukáš Pavliš, Vladimír Pavliš
Web: Petr Vytlačil (www.pripravka.unas.cz)

TURNAJ 11.9.2016 ŽICHLÍNEK
Němčice: Žichlínek 4:4 pk (4:5), branky: vlastní, Nováček, Pávek; penalty: Lněnička,
Nováček, Havla, Mrkvička
Němčice: Libchavy 3:3 pk (4:3), branky: Pávek, Mrkvička, Lněnička; penalty: Lněnička,
Mrkvička, Nováček, Jasanský
Němčice: Rybník 11:0, branky: Nováček 2x, Havla 2x, Lněnička 3x, Mrkvička 3x, Zavřel
Sestava: Stránský, Zavřel, Pávek, Mrkvička, Mikl, Jasanský, Havla, Lněnička, Soukup,
Nováček,
Pořadí: 1. Žichlínek, 2. Němčice, 3. Libchavy, 4. Rybník
TURNAJ 18.9.2016 ŽICHLÍNEK
Němčice: Žichlínek 3:3 pk (3:2), branky: Mrkvička, Nováček, Chochola, penalty:
Pecháček, Nováček, Mrkvička
Němčice: Verměřovice 6:2, branky: Mrkvička 2x, Javůrková, Nováček, Pávek, vlastní
Němčice: Rybník 13:2, branky: Nováček 3x, Mrkvička 2x, Javůrková 2x, Pecháček 2x,
Jasanský, Mikl, Soukup, vlastní
Sestava: Stránský, Zavřel, Pávek, Mrkvička, Mikl, Jasanský, Havla, Soukup, Nováček,
Chochola, Javůrková, Pecháček
Pořadí: 1. Němčice, 2. Žichlínek, 3. Verměřovice, 4. Rybník
TURNAJ 24.9.2016 NĚMČICE
Němčice: Libchavy 5:3, branky: Havla, Nováček 3x, Lněnička
Němčice: Sruby 4:4 pk (3:2), branky: vlastní, Lněnička 2x, Nováček; penalty: Lněnička,
Chochola, Nováček
Němčice: Žichlínek 3:5, branky: Nováček, Havla, Pávek
Sestava: Stránský, Havla, Chochola, Jasanský, Nováček, Lněnička, Javůrková, Pávek,
Soukup
Pořadí: 1. Žichlínek, 2. Němčice, 3. Sruby, 4. Libchavy
TURNAJ 2.10.2016 SRUBY
Němčice: Dolní Čermná 5:3, branky: Pávek, Lněnička 2x, Nováček, Pecháček
Němčice: Sruby 3:3 pk (2:3), branky: Nováček 2x, Lněnička; penalty: Lněnička,
Nováček
Němčice: Libchavy 4:6, branky: Nováček 2x, Mikl, Pávek
Sestava: Stránský, Chochola J, Havla, Jasanský, Nováček, Lněnička, Pecháček, Pávek,
Soukup, Mikl
Pořadí: 1. Sruby, 2. Libchavy, 3. Němčice, 4. Dolní Čermná
TURNAJ 9.10.2016 ŽICHLÍNEK
Němčice: Žichlínek 1:3, branka: Soukup
Němčice: Rybník 5:1, branky: Lněnička 4x, Havla
Němčice: Tátenice 1:6, branka: Mikl
Sestava: Stránský, Chochola J., Havla, Jasanský, Lněnička, Pávek, Soukup, Mikl
Pořadí: 1. Tátenice, 2. Žichlínek, 3. Němčice, 4. Rybník
TURNAJ 16.10.2016 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Němčice: Tátenice 2:5, branka: Mikl; penalta: Havla
Němčice: Rybník 9:1, branky: Mikl, Lněnička 2x, Pecháček 3x, Pávek 2x, Soukup
Němčice: Rokytnice 16:0, branka: Nováček 5x, vlastní, Lněnička 4x, Pávek 2x, Zavřel
2x, Havla, Jasanský
Sestava: Stránský, Havla, Jasanský, Zavřel, Lněnička, Nováček, Pávek, Soukup, Mikl,
Pecháček
Pořadí: 1. Tátenice, 2. Němčice, 3. Rybník, 4. Rokytnice
TURNAJ 22.10.2016 NĚMČICE
Němčice: D. Dobrouč 5:1, branky: Pecháček, Havla 2x, Lněnička, Mikulecká
Němčice: Žamberk 3:10, branky: Lněnička 2x, Havla
Němčice: Sruby 2:0, branky: Havla 2x
Sestava: Stránský, Havla, Jasanský, Zavřel, Chochola, Mikulecká, Lněnička, Pávek,
Soukup, Mikl, Javůrková, Pecháček
Pořadí: 1. Žamberk, 2. Němčice, 3. Sruby, 4. Dolní Dobrouč
TURNAJ 30.10.2016 SRUBY
Němčice: D. Dobrouč 10:0, branky: Pávek, Havla 2x, Lněnička 3x, Pecháček, Chochola,
Soukup, vlastní
Němčice: Žamberk 1:9, branka: vlastní
Němčice: Sruby 3:3 pk (2:3), branky: Lněnička, 2x, Soukup; penalty: Lněnička, Jasanský
Sestava: Stránský, Havla, Jasanský, Chochola, Lněnička, Pávek, Soukup, Javůrková,
Pecháček
Pořadí: 1. Žamberk, 2. Sruby, 3. Němčice, 4. Dolní Dobrouč
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