
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli tak máme nejen rok 2015 včetně obvykle hek-
tických vánočních svátků za sebou, ale v tuhle chvíli i tři měsíce
z roku 2016. Poslední dobou a nejen poslední mám pocit, že se
čas opravdu mění s věkem. Přesněji řečeno s přibývajícími lety
se neustále zrychluje. Určitě k tomu přispívá i současná
uspěchaná doba, kdy každý nestíhá a neustále něco dohání.
Tak co podnikáme, připravujeme a případně nestíháme a
doháníme u nás. Předně jsme uzavřeli rok 2015. Mohu konstato-
vat, že jsme si zase nevedli až tak špatně a na obecním účtu
nám zbylo cca 1,9 mil. Kč. Ale nejásejte předčasně. Máme rozpra-
cované projekty, které budeme muset z těchto peněz zaplatit.
Ale i tak něco určitě ještě zbyde.
Tak k té naší činnosti. Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoøi.
Jezdíte, chodíte kolem, tak sami vidíte, jak jsme na tom. Ač to
vypadá jako poměrně jednoduchá stavba, zase tak jednoduché
to není. Na kontrolních dnech, které máme každých 14 dní, stále
řešíme nějaké ty problémy a záležitosti, které postupně vyplý-
vají z vlastní realizace stavby. Zatím se nám daří je řešit.
Snažíme se akceptovat konstruktivní a reálné připomínky
zúčastněných stran a také občanů. Na správnou realizaci
dohlíží stavební dozor. Teď řešíme kromě jiného únosnost stáva-
jícího terénu, na kterém bude stavba chodníku realizována včet-
ně navážky v části směrem na Českou Třebovou. Řešili jsme
únostnost stávajícího terénu a terénů po stavbě vodovodu, na
kterou někteří občané upozorňovali. K našemu překvapení
provedené zkoušky únosnosti prokázaly vyšší únosnost terénu
ve výkopu, než v jeho okolí, které nebylo touto stavbou
dotčeno. Musíme se s tím nějak poprat, aby nám nový chodník
za čas někam „neuplaval“. Tato akce v místě bývalé základní
školy se bezprostředně dotýká i nově začínajícího projektu na
přestavbu zmiňované ZŠ. Další komplikací je pro nás i nová
zpráva o pokračování oprav silnice II/358 v úseku mezi již
opravenými částmi této silnice od hřbitova ve Zhoři k hájence
v „Kohoutě“, která se má zahájit v dubnu nebo v květnu.
Potřebovali bychom nejdříve postavit chodník a následně by
mohla být opravena silnice. Koordinace prací bude předmětem
jednání, které musíme svolat.
Projekt: PB – 12 B.j. – KODUS Zhoø. Tato stavba se nám pomalu
rozbíhá. V únoru jsme předali stavbu dodavateli, kterým je po
odstoupení vítěze výběrového řízení společnost OLSPOL ze
Svitav. Hodnota realizované zakázky je něco málo přes 15 mil.
Kč (vč. DPH). Přes zimu jsme vlastními silami provedli vyklizení
objektu a přípravu okolí staveniště. Pravdou je, že nám letos
moc nesvědčí počasí, taková zima nezima na blátě. S přícho-
dem jara se to snad zlepší. Pro zřízení staveniště bude použita i
část hřiště, protože pro výstavbu parkoviště bude odebrána část
svahu za budovou. Řešíme zde i další záležitosti, jako je např.
zajištění provozu internetu, odstranění sloupu sirény, přeložku
kabelu ČEZ (již provedeno) na hřišti, nová přípojka vody do
objektu ZŠ, koordinace výstavby přední opěrné zdi v souběhu
se stavbou chodníku s odvodněním. To jsme teprve na
začátku. Jedná se o přestavbu (kromě přístavby) starého objek-
tu a určitě nás čeká ještě mnoho překvapení. Už aby to bylo

hotovo. Také i z toho důvodu, že občas zaslechnu v komu-
nikačním šumu i takové informace jako: jak to je všechno špatně,
který vůl to mohl takhle vymyslet, jak špatně se zachází s obec-
ními prostředky, jak se takhle nebo tamto špatně udělalo,
protože každý druhý by to udělal lépe a ještě lépe. Pravdou je,
že ne všechno, co uděláme, je vždy úplně „super“, ale spousta
věcí má své opodstatnění a ani mně se to kolikrát nelíbí, někdy
zase přijdeme na věci, s kterými se prostě již prostě nedá nic
dělat nebo u kterých by případná změna byla tak složitá, že to
raději uděláme trochu špatně, než abychom podstupovali
martýrium navrhování, dokladování, zdůvodňování, obha-
jování a já nevím co ještě. Nezapomínejme, že se jedná o
dotační záležitost a každá změna musí projít schvalovacími pro-
cesy. Pro informaci dodávám že projektová dokumentace na
výstavbu chodníku ve Zhoři prošla konzultací u orgánů posky-
tovatele dotace, kde jsme ji procházeli metr po metru. Je možné,
že i přesto nám nějaký detail unikl, ale v celkovém pohledu je
tato PD v pořádku, byť z ní někdy při kontrolních dnech všich-
ni šílíme. Ale tak to v životě chodí. Nic nemá 100 % a jsem
přesvědčen, že když náš chodník bude mít 95 %, tak můžeme
být spokojeni a bavme se raději o těch 95 % než o těch 5 %, já
tomu říkám pozitivní pohled na svět.
Tak co máme na programu dále. Co třeba si dát letité téma –
protipovodňová opatření? Zde jsme také zaznamenali určitý
posun. Došlo k převodu obcí vykoupených pozemků od
soukromých vlastníků na investora Lesy ČR při zapsání věc-
ného břemene, služebnosti, práva chůze, atd. ve prospěch obce
u pozemků okolo potoka, jak si někteří občané přáli. Zřizovat
toto právo pro každý jednotlivý dům by bylo hodně administra-
tivně náročné a ve fázi, ve které jsme se nacházeli, to již vlastně
ani pořádně nešlo. Obecní pozemky slouží právě proto, aby se
občané dostali odněkud někam. Po konzultaci s právním zá-
stupcem obce je uvedené opatření dostatečné, aby byl zachován
přístup občanů k vodnímu toku, až bude provedena stavba. Po
dohodě s hlavním investorem začneme svoji část stavby
(mostky) realizovat v určitém předstihu a mělo by to být letos,
kdy by měli být opraveny 3 mostky od stanice PHM směrem na
Člupek. Následně hlavní investor provede úpravu vodního
toku. Je to na základě našeho požadavku, abychom zde v pros-
toru mezi Němčicemi a Člupkem mohli co nejdříve realizovat
výstavbu chodníku. Následně budou koordinovaně probíhat
další práce dle schválené PD. Po provedení výběrového řízení,
kdy bude znám dodavatel stavby, předpokládám svolání
schůzky s vlastníky dotčených pozemků, kdy tito budou sezná-
meni s osobami za stavbu zodpovědnými a s harmonogramem
stavby a dalšími potřebnými informacemi. Před zahájením stav-
by by měla také proběhnout povodňová prohlídka toku za
účasti zástupců odboru životního prostředí v Litomyšli.
Lidičky, všechno se to dělá pro vás, ne pro starostu nebo za-
stupitele, tak věřím, že při všestranné toleranci a pochopení se
celé společné dílo nakonec v dobrém podaří. Celá stavba je
rozdělena určitě na dva roky, což i nám umožní z vlastních
zdrojů dofinancovat naši část stavby. Máme toho poměrně
hodně rozděláno a naplánováno a tak už se taky musíme i
trochu brzdit v rozletu.
V letošním roce chceme dokončit opravu hasičské zbrojnice v
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U s n e s e n í  Z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  N ì m è i c e
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
148/2015 podání žádosti do programu 133310 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Němčice
včetně závazku spolufinancování projektu min. 15% z celkových ná-
kladů. (7,0,2)
1/2016 program zasedání pro den 12. 1. 2016. (9,0,0)
2/2016 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: B.j. 12 PB – KODUS
Němčice, Zhoř v ceně díla 13.250.000,- Kč bez DPH s dodavatelem
stavby OLSPOL s. r. o. ze Svitav. (9,0,0)
3/2016 Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora s
p. Ing. Martinem Novákem ve výši 135.000,- Kč, Příkazní smlouvu
na koordinátora BOZP investora s p. Jaroslavem Junkem ve výši
45.000,- Kč a Příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru s p.
Ing. Martinem Novákem ve výši 120.000,- Kč, vše na stavbě: B.j. 12
PB – KODUS Němčice, Zhoř. (9,0,0)
4/2016 podání žádosti na stavbu: Rekonstrukce víceúčelového hřiště
v Němčicích, Zhoři do programu MŠMT ČR č. 133510, do podpro-
gramu 133512 – Podpora materiálně technické základny sportovních
organizací, včetně spolufinancování obce ve výši min. 40 % z
celkové ceny projektu. (9,0,0)
5/2016 podání návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní
památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2016,
objektu roubeného zájezdního hostince čp. 98 v Němčicích. Zastupi-
telstvo obce Němčice pověřuje starostu obce vypracováním žádosti.
Starosta obce prověří možnosti dalšího nakládání s objektem, včetně
možnosti prodeje. (9,0,0)
6/2016 Rozpočtovou změnu č. 6 obce Němčice, stav rozpočtu k
31. 12. 2015. (9,0,0)
7/2016 projekt stavby: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v
Němčicích, Zhoři, v k. ú. Zhoř u České Třebové. (9,0,0)
8/2016 umístění stavby optického kabelu firmy FORTECH Litomyšl
na obecní pozemky v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové,
dle situace. (9,0,0)
9/2016 dofinancování podílu obce na stavbě: B.j. 12 PB - KODUS
Němčice v předpokládané výši 7.437.500,- Kč využitím úvěrových
prostředků od bankovního ústavu. Bude provedeno poptávkové řízení
na poskytovatele úvěru, kde může dojít k upřesnění finální částky.
(9,0,0)
10/2016 zrušení usnesení č. 109/2014 ze dne 17. 9. 2014 o schválení

věcného břemene na p. p. 715/3 v k. ú. Němčice u České Třebové z
důvodu nezájmu žadatele. (9,0,0)
11/2016 program zasedání pro den 10. 2. 2016. (8,0,0)
12/2016 schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-
12-2014009/VB/02 Němčice 142/1, p. Javůrek, svod + knn + SS100
na p.p. 1579/5 a 1678 v k. ú. Němčice u České Třebové, stavba NN
přípojky ČEZ Distribuce, a. s. (8,0,0)
13/2016 Smlouvu č. 906/2016 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na
financování akce: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři – ISPRO-
FOND 5537510096 ve výši 3.437.000,- Kč. (8,0,0)
14/2016 Smlouvu č. 2015-18 o výpůjčce a následném darování kontej-
nerů. Předmětem smlouvy je výpůjčka 100 ks kompostérů od
Regionu Orlicko-Třebovsko obci Němčice. (8,0,0)
15/2016 Smlouvu č. 2015-25 o poskytnutí mimořádného příspěvku
Regionu Orlicko-Třebovsko ve výši 30.173,- Kč na spolufinancování
realizace projektu svazku obcí: Kompostéry pro obce Regionu
Orlicko-Třebovsko. (8,0,0)
16/2016 vzor Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru
mezi obcí Němčice a občany obce, účastníky projektu. (8,0,0)
17/2016 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
majetku DHIM: Sportoviště ROT – okna sportovních kabin Němčice
v pořizovací hodnotě předmětu převodu 181.487,- Kč obci Němčice.
(8,0,0)
18/2016 souhlasí s umístěním 2 RD a zpevněných plotů na p.p. č.
127/2 v Němčicích, Zhoř, k. ú. Zhoř u České Třebové a se zřízením
sjezdu z p.p. č. 127/2 na místní komunikaci na p.p. č. 494, dle
přiložené PD. Toto stanovisko neřeší majetkové vztahy. (8,0,0)
19/2016 poskytnutí příspěvku za poskytování sociálních pobytových
služeb za našeho občana Jana Přívratského Domovu u studánky ve
výši 2.500,- Kč. (8,0,0)
20/2016 příspěvek na sociální služby pro naše občany p. Miladu
Kovářovou, p. Martu Linhartovou a p. Emilii Štarmanovou poskyto-
vané Domovem seniorů Sloupnice v roce 2016 v celkové výši 15.000,-
Kč. (8,0,0)
21/2016 Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí s umístěním základ-
nové stanice veřejné radiotelefonní sítě Svitavy – Němčice, 26891,
SYNEM, se stavbou stožáru z ocelové příhradové konstrukce o výšce

Němčicích v domluveném rozsahu, která se nám trochu pro-
tahuje i díky projednávané změně opláštění věže a protažení a
vyvložkování komínu na objektu, ale vše se již chýlí ke konci.
Kromě dokončení 1. části opravy hasičské zbrojnice máme v
plánu začít také s opravou střechy roubené hospody čp. 98 v
Němčicích. Ať se to někomu líbí nebo ne, musíme se o objekt
nějak postarat, jak se říká z titulu řádného hospodáře a taky i
proto, že se jedná o kulturní památku zapsanou v seznamu
kulturních památek. Nikde bychom neobhájili, že jsme tento
objekt nechali spadnout a neměli na jeho alespoň zajišťovací
práce finanční prostředky, když na druhé straně investujeme
miliony do jiných objektů. Za zanedbání údržby památky také
hrozí správní řízení obvykle korunované pokutou nebo jiným
finančním postihem. Věřte, že na naše peníze by se exekutoři
lehce dostali. Také oprava střechy je rozložena do 2 let a snad
dostaneme i nějakou tu dotaci, máme zažádáno hned o dvě.
Ach ty dotace, jde mi z nich někdy hlava kolem, ale co se dá
dělat, víte jak to končí, když něco chcete proti větru....
Něco k bezpečnosti v obci, mám nyní na mysli především vý-
stavbu chodníků. Na chodník v centru Člupku se zpracovává
PD pro územní řízení, o chodníku mezi Člupkem a Němčicemi
jednám s možným zpracovatelem PD a na chodník od Kul-
turního domu ke hřbitovu budeme hledat dodavatele. Také se
řeší přístup dětí a občanů od zastávky směrem k ZŠ a dále na
dolní Němčice. Proběhlo jednání o této záležitosti za účasti zá-
stupce Pardubického kraje a SUS pro Pardubický kraj. Společně
prověříme možnost získání dotace na tuto stavbu nebo její
hlavní část a domluvíme se na dalším postupu. V případě, že

šance na získání dotace bude reálná, se zřejmě do procesu
vloží naše obec a realizaci akce možná převezneme na sebe. Zde
lze reálně odhadnout (v případě získání dotace a zajištění našich
prostředků na spolufinancování) časový horizont realizace stav-
by někdy v roce 2017 nebo 2018 když to dobře půjde, nedělejme
účet bez hostinského. V druhém existuje možnost začlenění této
pro nás velmi důležité stavby do komplexního projektu na
úpravu silnice II/358 mezi Litomyšlí a Českou Třebovou, kterou
připravuje Pardubický kraj. Nelze v tuto chvíli ale stanovit
konkrétní termín případné realizace. Nás by to sice nic nestálo,
ale také bychom se toho někteří nebo mnozí z nás třeba ani
nemuseli dožít.
Pořád se něco děje, jak jsem již psal, někdy opravdu až moc.
Buďme skromní a vděčni za to co máme, nemusí být vždy lépe
ale může být i hůře. Nad některými věcmi opravdu zůstává
zdravý selský rozum stát, a proto si važme každého pěkného
dne do kterého se ráno probudíme. Nekažme si ho nesmyslný-
mi a hloupými spory a hádkami o ničem. Potlačme naši nepěk-
nou národní vlastnost, kterou je bezesporu závist a zkusme se
obrnit proti lidské hlouposti, nad kterou se prý nedá vyhrát.
Trpí tím především naše zdraví, které, jak se říká, máme jenom
jedno. Přichází nejkrásnější období v roce, kdy se země
probouzí k novému životu, vezměme si i my všichni z naší
rodné hroudy příklad, přibrzděme, zastavme se, zamysleme se
sami nad sebou a vykročme do každého nového jarního dne tou
správnou nohou. Ať se nám všem alespoň malinko daří.

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice



Tříkrálová  sbírka 2016Tříkrálová  sbírka 2016
Sbírka! Kolik sbírek kolem nás běží, snaží se oslovit veřejnost. Někdy už ani
nechceme  slyšet na co se sbírají  korunky. Ale tato sbírka je tradiční, dlou-
holetá stálice, která přináší pomoc v naší těsné blízkosti. Vždyť auta s
logem Charity  potkáváme často  i v naší obci. A tak už letos  po sedmé jsem
odpovídala v polovině prosince na otázku, zda dáme dohromady skupinky
dobrovolníků. Ano – pět skupinek vyrazilo po novém roce   na pochůzku ve
všech částech naší obce. Moc mě těší, že lidé vítají koledníky jako posly pře-
jící všem lidem dobré vůle požehnaný nový rok a také štěstí, zdraví a pokoj
svatý… A tak není divu, že lidé otevírají nejen dveře svých domovů, ale brzy
po svátcích také své peněženky. Jinak by nebylo možné, abychom se mohli
radovat z tolika vykoledovaných korun. 

Letos to bylo celkem: 21.117 korun
Velký dík patří všem dárcům, ale také těm, kdo se
ochotně zúčastnili letošní sbírky, ať už jako kolední-
ci nebo vedoucí skupinek. - V.D.

Z Betléma se ozývá…
Tato slova krásné písně v podání smíšeného pěveckého sboru Vlastimil z Li-
tomyšle se ozývala v naší kapličce v pátek 11. prosince navečer, když jsme
se sešli v hojném počtu na již tradičním adventním koncertě. Byla to hodin-
ka naplněná pohodou, klidem a vzájemným souzněním zpěváků a posluchačů.
Setkáváme se v tento čas již několik let a kdo jednou zakusil vzácnou chvíli
ztišení a naslouchání, rád se zase za rok vrací. Byla to oáza klidu v
rozbouřené době předvánočního shonu. Kromě písně, kterou jsem zmínila na
začátku zazněly nejen známé koledy, ale i další krásné písně. Při sólovém vy-
stoupení zpěvačky se nám tajil dech – bylo to velmi hezké.
Věřím, že se za rok zase sejdeme v čase adventním a je mi líto těch, kteří
nepřišli, protože o moc přišli. - V. D.

45 m na p.p. 1171 v k. ú. Němčice dle předložené PD a situace za
předpokladu že signálem bude pokryto skutečně celé, především za-
stavěné území obce. Toto stanovisko neřeší majetkové vztahy. (7,1,0)
22/2016 kácení 1 jasanu a 6 lip u silnice II/358 na p.p. č. 1495 a 1496
v k. ú. Němčice u České Třebové. Toto stanovisko neřeší majetkové
vztahy. (8,0,0)
23/2016 dotaci na provozní výdaje Záchranné stanice a Ekocentra
Pasíčka ve výši 3.000,- Kč. (8,0,0)
24/2016 skácení 2 jasanů na p.p. 79/2 v Němčicích, Zhoři, k. ú. Zhoř
u České Třebové. (8,0,0)
25/2016 skácení 2 ks břízy na p.p. č. 665/2 a 663/17 v Němčicích,
Člupku, k. ú. Němčice u České Třebové. (8,0,0)
26/2016 Směnnou smlouvu, směnu pozemků v Němčicích, Podryb-
níku, směnu p.p. č. 1710 a nově vzniklé 1711/2 za p.p. č. 1591. (8,0,0)
27/2016 Smlouvu o dílo na opravu střechy staré roubené hospody čp.
98 v Němčicích v celkové ceně díla 1.067.208,- Kč. Oprava je rozděle-

na do dvou let. V roce 2016 bude provedena oprava v hodnotě
557.616,- Kč vč. DPH a v roce 2017 oprava v hodnotě 509.592,-Kč vč.
DPH. (6,2,0)
28/2016 prodej nákladních automobilů AVIA A 30 a Multicar M 25.
(8,0,0)
29/2016 Strategický plán rozvoje obce Němčice, aktualizace k 10. 2.
2016. (8,0,0)
30/2016 realizaci akce PPO Němčice, SO3 – Rekonstrukce lávek a
přejezdů rozloženou do dvou let 2016 a 2017. (8,0,0)
31/2016 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 07/2015 ke stavbě Chod-
ník okolo silnice II/358 ve Zhoři, zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavby. (8,0,0)
32/2016 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 05/2015 ke stavbě Chod-
ník okolo silnice II/358 ve Zhoři, zajištění činnosti koordinátora
BOZP. (8,0,0)

hlasování - (pro-proti-zdržel se)

Výtěžek tříkrálové sbírky:

ČLUPEK     5.175 Kč 
NĚMČICE  9.337 Kč 
ZHOŘ         6.605 Kč

Jsem Čech
Jsem Čech, a věřte, Čechové jsou dobrý, čacký lid.

A kdo to říká, na svůj rod že nemám hrdý být?
Jak jiní mám svůj rodný kraj, své matky krev a řeč.

Jak jiní umím držet pluh i kladivo a meč.

J.V.Sládek (Zvony a zvonky)

k zamyšlení . . .



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

25.3. KD Velikonoční zelený pívo
17.4. 1400 KD Otevření teráskové sezóny

Spoleèenská kronika

Bìhem zimy

se v naší obci narodili
Sofie Marková Němčice

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

Myšková Anežka 85 let Němčice
Sedláček Josef  85 let Němčice
Pokorný Josef 75 let Němčice
Šimek František 70 let Člupek
Sedláček Josef 70 let Člupek
Bohunek Miroslav 65 let Němčice
Provazník Václav 65 let Člupek
Rozlívka Jiří 65 let Zhoř
Linhart Luboš 65 let Němčice
Kodytková Jaroslava 60 let Člupek
Kopecká Marie 60 let Němčice

10.4. 1600 Sokol Sokol Němčice : Sokol Rybník
23.4. 900 Sokol Turnaj starších přípravek 
24.4. 1600 Sokol Sokol Němčice : Spartak Brandýs n. Orlicí 
30.4.  900 Sokol Turnaj mladších přípravek 
1.5. 1600 Sokol Sokol Němčice : Sokol Těchonín
14.5. 900 Sokol Turnaj mladších přípravek 
15.5. 1600 Sokol Sokol Němčice : Sokol Rudoltice
21.5. 900 Sokol Turnaj starších přípravek 
28.5. 900 Sokol Turnaj mladších přípravek 
29.5. 1600 Sokol Sokol Němčice : TJ Sopotnice 
4.-5. 6. Sokol Dětská Olympiáda
12.6. 1600 Sokol Sokol Němčice : Fotbal Žichlínek 

19.3. SZMKT Němčická Šťopka

S p o r t o v n í  a r e á l

21.1.2016 oslavili Diamantovou svatbu
manželé Švecovi

5.3.2016 oslavili Zlatou svatbu
manželé Vebrovi

Blahopřejeme !!!

30.4. Stavění máje
30.5. Kácení máje

30.4. Hasiči Pálení čarodějnic
6.6. Sokol Volejbalový turnaj

H o s p o d a  U  M e d a

P ø í r o d n í  a r e á l  È l u p e k

Silvestrovské vá�ení 2015
Zpráva Předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského vážení
konaného 31.12.2015 v Kulturním domě v Němčicích. 
Celkem se ke zvážení dostavilo 175 občanů, což bylo o 11 občanů
více než při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla
13.313,0 kg (průměrná hmotnost 76,07 kg). Z tohoto počtu bylo 128
místních (Němčice, Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o celkové
hmotnosti 9.691,0 kg (průměrná hmotnost 75,71 kg). Celková hmot-
nost šestičlenné vážní komise byla 649,5 kg.
Vítězem vážení i Nejváženějším občanem Němčic se pro rok 2015
stal pan Oldřich Hiller z Němčic s hmotností 143,5 kg.

- F. Šauer,  Předseda Vážní komise

Nìmèická štopka 2016
Zveme všechny zájemce o koštování domácích pálenek 

na letošní 8. ročník subjektivního koštu - Němčickou šťopku.

Ochutnávání se bude konat 
19. března 2016 od 1400 hodin

v Hasičské zbrojnici.
- F. Šauer,  SZMKT

H a s i è s k á  z b r o j n i c e



Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti budoucí), dovolte mi, abych Vás informovala o dění v Kulturním domě.
Přes zimu jsme se setkávali při různých společenských akcích – Silvestovské vážení, plesy, karneval,... a teď už se nemůžeme dočkat, až opět
rozbalíme terásku, uhrabeme trávník a rozděláme slunečníky:). První (doufám, že venkovní akcí) bude Otvírání teráskové sezóny. Snad nám
bude přát počasí a posedíme na terase na sluníčku:). Plánujeme i další akce, dozvíte se o nich včas z obecního rozhlasu nebo plakátů. Přeji
Vám příjemně strávené Velikonoce a krásné jaro plné sluníčka:)

- Za restauraci Kulturní dům Němčice Lucka Pavlišová
Kalendář:
25. března – Narazíme zelené pivo – přijďte ochutnat
28. března – Zavřeno – Velikonoční pondělí
17. dubna – Otvírání teráskové sezóny
30. dubna – Zavřeno – Čarodějnice se pálí na Člupku
17.-19.června – Zavřeno

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

Kontakt

Lucie Pavlišová
PavlisovaNemcice@seznam.cz

tel: 774 285 806

Divadelní ples 2016
Už popatnácté! Sešli jsme se v našem

kulturním domě na tradičním plese v
pátek 12.2.2016. 128 lidí se přišlo
bavit. Nechyběla dobrá hudba, při
které nikdo neohluchnul (alespoň ne

do půlnoci) Nechybělo vystoupení
barmana Oldy, který byl až z Jihlavy

a byl obdivuhodný. Nechybělo vy-
stoupení světoznámého souboru Alexan-

drovci a komparzu v podobě dojiček z míst-
ního JZD. Bohatá tombola potěšila mnohé. Jiní se stali štědrými
sponzory, neboť nevyhráli nic. Tak to je a bude i příště. Zkrátka a
dobře. Tradice divadelních plesů v naší vesničce pokračuje a my se
snažíme, aby tomu bylo tak i nadále. Někdy se věci povedou, jindy
ne, ale to neznamená, že nebudeme tu naši divadelní káru táhnout
dál. A tak se na jaře letošního roku začne připravovat nové
divadelní představení. Jaké bude? To neví nikdo. Snad jen režisér
má tušení. Tak se nechme překvapit. Krásné dny přeje -V. D.

V novém roce jsme
se sešli poprvé na Valné
hromadě, kde jsme zhod-
notili rok minulý a
naplánovali činnost na rok
letošní. Po příspěvcích a
zprávách došlo i na malý
kvíz, ve kterém jsme se
zamýšleli nad činnostmi,
které náš spolek připravuje
už hezkou řádku let.
Naplánovali jsme také dvě
nejbližší akce – Divadelní
ples a Dětský karneval.
(obě tradiční akce
připravujeme již 15. rok)
Po dobré večeři jsme se
při neméně dobré hudbě

bavili a někteří i tančili.

S p o l e k  d i v a d e l n í c h  o c h o t n í k ù  Š l é g l

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e



Zprávièky z Domu na Nebesích

Velikonoční výstava NA NEBESÍCH
V letošním roce připadají velikonoce – resp. Gregoriánská (římská) pascha
na neděli 27. března, Pravoslavná pascha na 1. května a Židovský pesach
na 23. dubna.

Můžete tedy prožívat toto období jako uvedené svátky nebo chcete-li jako
Slavnosti jara (pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno procitnutí
přírody ze zimního spánku. A nebo je jenom brát jako dobrý důvod k návštěvám

a setkáními s rodinou, přáteli, sousedy, …..

Každopádně pro vás všechny už tradičně chystáme NA NEBESÍCH Velikonoční výstavu.
Abyste se před velikonocemi mohli inspirovat výzdobou či zakoupit vhodné dekorace a dárečky pro sebe i své blízké,

bude výstava letos zahájena v sobotu 19. března 2016 ve 13: 30 hod.

Na zahájení výstavy si děti s paní učitelkou z místní základní školy připravily tematické vystoupení.
Stejně jako vloni bude výstava probíhat pouze v sobotu 19.3. a v neděli 20.3. od 13: 30 hod. do cca 17. hod. (podle zájmu).

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.

Více zde: http://www.nanebesich.info nebo na facebooku.

Výstava modelů

V roce 2015 proběhl v sále kulturního
domu nultý ročník výstavy modelů. Jed-
nalo se o první pokus veřejně předvést
občanům obce především papírové a
plastikové modely hlavně místních

modelářů. Po menším přemlouvání se několik nadšenců přeci jen
našlo a svoje výtvory přinesli. Každý měl totiž trochu pochybnosti zda
jsou jeho modely dost dobré.
Během akce se ukázalo že obavy jsou zbytečné a výstava se podle
ohlasů vyvedla. Tento rok
vystavovali: Jaroslav Kovář,
Pavel Jůza ml., Michaela
Vytlačilová, Vojtěch Vy-
tlačil, Radek Vytlačil, Jiří
Veselý, Jan Šauer, Martin
Povolný, Martin Tkadleček,
Stanislav Tkadleček,
Vítězslav Stránský, Fran-
tišek Vondra a František
Khek z Ústí nad Orlicí. Část
z vybraných darů od
návštěvníků akce jsme
předali nejmladším mode-
lářům.

Po prvním pokusu následoval 14.2.2016 první ročník. V letošním roce
svoje modely přinesli na ukázku: Antonín Punčochář st. (Litomyšl),
Antonín Punčochář ml., Vítězslav Stránský, Martin Povolný, Jiří
Veselý, Vojtěch Vytlačil, Radek Vytlačil, Jan Šauer, Libor Kazda (Buči-
na), nejmladšími vystavovateli byli Stanislav Tkadleček nejml. a
Štěpán Veselý.
Protože jsme chtěli akci trochu napínavější, a nějaké prostředky nám z
loňské výstavy ještě zbyly, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o nejlepší
tři modely. Jelikož se jednalo víceméně o pokus a tolik prostředků nám
zase nezbylo:).... byly připraveny tři ceny pouze pro modely plastikové
(bez rozdílu kategorií a měřítek) a papírové modely jsme prozatím do
soutěže nezařadili. 1. místo získal Radek Vytlačil za dioráma s tankem
Tiger (1:48), 2. místo Jan Šauer za bitevní loď Tirpitz (1:400), 3. místo

Jiří Veselý za dopravní auto-
mobil GMC (1:35) – nejspíše
protože se nemohlo hlasovat
pro papírový model CAS
Praga V3S (1:35) ale děku-
ju:)

Děkujeme všem vystavo-
vatelům a návštěvníkům
obou ročníků za přízeň a
těšíme se příští rok na další
setkání.

- Jiří Veselý a Radek Vytlačil



X 2

A co o Velikonocích víte a nevíte vy?
Původně se jednalo o svátek pohanský. Lidé slavili příchod jara, procitnutí přírody ze zimního spánku, možnost znova obdělávat půdu, zasít,
tedy později i sklidit a najíst se. Připadal na jarní rovnodennost. Do této doby také spadá tradice pomlázky, jež měla zaručit zdraví a krásu,
kraslic, symbolu nového života, a vody – posílení a znovuzrození.

Dnes jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem křesťanským. Nesou název po Velké noci, tedy dne, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
Rozhodně se nesoustřeďují pouze na dva dny – Velikonoční neděli a pondělí. Na Velikonoce se křesťané připravují na čtyřicetidenní postní
dobu. Původně to byla doba, kdy lidé toužící přijmout křest dokončovali svoji přípravu. 
Samotným svátkům předcházejí Liščí, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná neděle, kterou začíná samotný svatý týden. Následuje
Modré (někde Žluté) pondělí, Šedivé úterý, Škaredá (Černá, Sazometná) středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční
a Velikonoční (Červené) pondělí.
Zkusíte vymyslet, proč byly jednotlivé postní neděle a dny pašijového týdne takto pojmenovány? Nehledejte prosím správnou odpověď, jde
nám o Vaši fantazii. Odpovědi čekáme do konce dubna na e-mailu: kutilkovaEva@seznam.cz. Nejlepší nápady zveřejníme v dalším čísle
Všeználkových zpráviček.

Tak jako ke každým svátkům, i k těmto jarním, se váže spousta tradic, zvyků a pověr. 

Můžete si také tipnout, kdy:

1. se nesmělo prát prádlo, aby se nenamáčelo do Kristovy krve,
2. se kus svěceného jídla daroval poli, zahradě a studni, aby zajistil úrodu,
3. a proč utichají zvony všech kostelů,
4. se nemáme mračit, aby nám špatná nálada nezůstala po celý rok,
5. nemáme nic péci, abychom „nezapekli“ květ na stromech, tj. způsobili neúrodu?
6. se nemá prát, protože by mu pak po celý rok každé vyprané prádlo stejně zůstalo špinavé,
7. se vynášela Smrt (Morana) jako symbol odcházející zimy.

Své odpovědi pište na výše uvedenou e-mailovou adresu. Těšíme se na Vaše tipy. 

VELIKONOČNÍ OTAZNÍKY

Otázky:
1. Kdo byl Jidáš?
2. Kde a jak byla vymyšlena pomlázka?
3. Kam až sahají kořeny Velikonoc?

ÚVODNÍ SLOVO
Ahoj všichni čtenáři Všeználkových zpráviček,

vítejte u jarního čísla školního časopisu, který píšou všeználkovi žáci. Tentokrát  se
budeme zabývat ... jarem, jarem a zase jarem! (Ačkoli malého ohlédnutí za zimou se
dočkáte také.)

Máme před sebou Velikonoce, a tak jsme jim věnovali nemalou
pozornost.  
Opět zveřejníme některé žákovské práce. Děkujeme autorům a pře-
jeme všem, aby s nastupujícím jarem sílu načerpali z přírody,  ze
sluníčka,  ze  sportu,  či z čehokoli,  co mají osvědčené, nápady. 

Hezké jaro! 

 



Receptíky… Receptíky… Receptíky…

Jarní salát

Ingredience: ředkvičky, salátová okurka, sůl, jarní cibulka, rané zelí, olivový olej, vejce na tvrdo 
Postup: Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme a oloupeme. Zeleninu podle potřeby očistíme. 
Zelí (musí být vážně rané) nasekáme najemno, přidáme nakrájenou okurku, ředkvičky, nasekanou
cibulku a nakrájená vařená vajíčka. Štědře pokapeme olivovým olejem a dochutíme pouze trochou
soli. 
V případě, že si chceme na salátu pochutnat i v období, kdy se rané zelí nedá sehnat, můžeme ho
zaměnit ledovým salátem. V tom případě si hlavně musíme pamatovat, že salát se nemá krájet, ale
trhat na kousky ručně. Množství surovin si určíme sami podle chuti a množství strávníků. 

Dobrou chuť ?

Literární dílny Barevné jaro
Tereza Havlová

Květiny rostou, mláďata rodí se, trochu lásky venku je. Málo kdy čas zpomalí se strach. Všichni budou s
námi šťastní. Z nás se stanou kamarádi! Žádná práce, žádný spěch dnes se bude svítit hned. Bude s toho krás-
ný den a hned potom obarví se celý svět! 
Bílá, růžová, žlutá a zelená.

Jaro
Bětka Racková

Už je jaro, jarníčko,
mrklo na mě sluníčko.
Kytky rostou na louce,
půjdu dát své andulce.
Kluci nesou metličky,

i velké košíčky.
Dáme jim sladkosti,
podle jejich libosti.
Dáme jim i vajíčka,

které snesla naše slepička.
Narodila se nám koťata,

bum, tarata, bumtata.
Jeli jsme k tetě na kůzlata,

a k babičce na kuřata.
Budou zase prázdniny,

přijedou všichni z naší rodiny.
Bude samá legrace a
jako třešinka na dortě
naprostá elegance…

JARO
Martina Harantová

Jaro má tři měsíce,
březen, duben, květen,

je mi malá čepice,
máme nový buben.
Velikonoce se blíží,

koledníci se k nám plíží.
Budem barvit kraslice,

já se těším velice.
Bráška bude koledovat,
upletu mu pomlázku, 
on si musí pamatovat,

kdy půjdem na procházku.
Den matek bude až v květnu,

musím koupit dáreček,
v tramvaji si doufám sednu,
mám psa jménem Drobeček.

Já jí koupím peněženku,
dáreček jí předám venku.

Jaro je krásné období,
na jaře nikdo nezlobí.

Jarní
Jirka Lněnička

Měli jsme zajíčka,
který nosil vajíčka.

Byly to kraslice,
líbily se mi nejvíce.

O jarních prázdninách jsem byl
kempovat nebo jsem byl doma…

Legrace nebyla žádná,
příště bude větší sranda.

Jaro je tu
Kateřina Karlíková
Eliška Javůrková

Už je jaro, už je jaro,
květiny už rostou,

tráva se zelená.
Koledníci půjdou,

všechny holky vymetou.
Po dvoře běhají malá kuřátka,
po vodě plavou malá housátka.

Po zahradě běhá myš,
není zlá, to si piš!
Ptáci už se vracejí,
přiletěl i čáp bílý.

Ovce, kozy už se pasou,
velké zimy už tu nejsou.

Jaro-už zase
SáraTmějová

Jaro už k nám přišlo,
sluníčko už zase vyšlo.
Za žlutými domečky,

kvetou už zas zvonečky.
Ledy už začali v jezerech tát,

a děti si jdou zas ven hrát.

Jarní báseň
Michaela Stránská
Anička Lněničková

Jaro, jaro, kde jsi bylo?
Nějak ses nám opozdilo!
Opozdilo jsem se trošku,

zima je ještě v rožku.
zima byla ještě v rožku.

Velikonoce
Míša Kopecká

Máme doma vajíčka,
snesla nám je slepička.
Barvíme je na červeno,

položíme je na seno.
Koledníci brzy přijdou,
zazvoní nám na dveře,

matička jim otevře.
Vyšlehaj nás maličko,
my jim dáme vajíčko.

Velikonoční křížovka K o m i x y

1.  Jak se jinak řekne vrba? 
2.  Jak se nazývá nabarvené vajíčko? 
3.  Chlapci přicházejí k děvčatům na ...  
4.  Co si pletou hoši na dívky? 
5.  Keř, který kvete na jaře. Doplň: Zlatý…
6.  Co nám dává slepice? 
7.  Z čeho se pletou tatary (pomlázky)? (1. pád) 



Vážení spoluobčané,
Dovolte mi krátce informovat o tom, co je nového v našich
společnostech.

Dne 11. 3. 2016 se konala výroční členská schůze, kde mimo
tradičních informací o hospodaření v roce minulém byl program
rozšířený o shrnutí vývoje za uplynulé volební období a hlavně po
pěti letech také o volby do orgánů družstva, jejichž obsazení se
obměnilo z více než poloviny. Děkujeme našim členům za vysokou
účast, přítomno bylo téměř 87% hlasů.

Rok 2015 byl prvním rokem „zelenější“ evropské zemědělské poli-
tiky, která je opět náročnější na administrativu. Celou republiku včet-
ně našeho podniku postihlo sucho a pokračoval pád cen komodit z
roku 2014. V Evropě je nadbytek potravin, projevuje se zejména u
masa a mléka. ČR je velmi liberální země, otevřená dovozům a pro
nás chovatele krav, prasat, stejně jako pro naše řeznictví je těžké
konkurovat masívním dovozům za neuvěřitelně nízké ceny. Jedinou
šancí je vytrvale a trpělivě učit zákazníky, aby kupovali české a
nejlépe regionální výrobky.
Pro náš podnik byl rok 2015 rokem další stabilizace po událostech
roku 2014. Ani loňský rok nás příliš nešetřil. Sucho způsobilo
nedostatek krmiv, potkal nás požár dvou traktorů CASE a části stohu
slámy.

Představenstvo stejně jako v předešlých letech rozhodlo o vyplacení
bonifikace tentokrát 15% k základnímu pachtovnému a zvýšení
pachtovného za trvalé travní porosty o 100%. Vlastníky, kteří z
jakéhokoliv důvodu uvažují o prodeji svých pozemků, bychom rádi
požádali, aby nám svůj případný záměr dali na vědomí a umožnili
nám podat nabídku k jejich odkoupení. Nejde nám tak jako realitním
společnostem o spekulaci s půdou, ale o zajištění toho nejzáklad-
nějšího prostředku pro naše hospodaření. Členská schůze také
rozhodla o výplatě podílu na zisku svým členům za rok 2015.
Ačkoliv jsme původně rozhodli o pozastavení investic, pořídili jsme
mimo jiné pozemky, traktor CASE PUMA 230, podmítač HORSCH
nebo výměnu chlazení na dojírně MF v Dolní Sloupnici celkem za
více než 10 mil. Kč.

V rostlinné výrobě průběh počasí zajistil dostatečnou zásobu půdní
vláhy ještě pro obiloviny a řepku, které dosáhly plánovaného výsled-
ku, ale negativně se projevil u krmných plodin, brambor nebo
cukrovky, kde byly výnosy o 20-35% nižší než pětileté průměry.
V živočišné výrobě jsme dále pokračovali ve změnách organizace
stáda a propojení našich mléčných farem. Užitkovost krav jsme
zvýšili na 27,86 l/ks. den a nová porodna krav v Němčicích přispěla
k zlepšení odchovu telat.

U výkrmu prasat jsme zahraničního dodavatele selat vyměnili za
českého. Chceme podporovat kolegy české zemědělce a deklarovat
plně regionální původ zvířat i v našem řeznictví. Výkrm kuřat ve
Zhoři zvládl šest turnusů.

Na středisku mechanizace se dařilo zejména v prodeji strojů, bylo
prodáno 26 strojů značek CASE, TECNOMA, MAYER Siloking a
dalších. Pracovníci střediska společně s řeznictvím úspěšně
reprezentovali podnik na Mistrovství ČR v orbě v Dolním Újezdě.
Bioplynová stanice vyrobila o cca 3% elektrické energie méně v
důsledku problémů s krmivy, vyšších oprav i výpadků díky letním
vedrům.

Kuchyň byla k 1. 1. 2016 z organizačních důvodů přeřazena pod
řeznictví a od února ve zkušebním provozu nabízí z technických
důvodů zatím pouze na vybraných výdejnách dva druhy jídla. Od
14. 3. 2016 jsou dvě jídla v nabídce i na výdejně střediska mecha-
nizace. Věříme, že budeme moci nabídku dále rozšířit a přispět k
vyšší spokojenosti strávníků.

V řeznictví se podařilo stabilizovat kolektiv pracovníků, udržet trhy
i důvěru obchodních partnerů v ostré konkurenci zejména s obchod-
ními řetězci. V červnu jsme přestěhovali prodejnu v Ústí nad Orlicí
a v prosinci otevřeli devátou prodejnu v Chocni. Obhájili jsme opět
ocenění Mls Pardubického kraje a hned při první účasti získali i
ocenění Regionální potravina za Sloupnickou uzenou krkovičku.

Zájezd s 59 důchodci se letos podíval na Broumovsko.
Naši fotografové uspěli v soutěži Zemědělského svazu o nejlepší foto
se zemědělskou tematikou, všechny tři nominované snímky byly
vybrány, a ještě nám zbylo dostatek materiálu pro vlastní kalendář.
Zájem dětí o agroenvironmentální kroužky na základních školách ve
Sloupnici, Němčicích a Řetové nás překvapil a museli jsme posílit
jejich vedení. Celkem 73 dětí tak má možnost nejen dozvědět se něco
o zemědělství a přírodě, ale i navštívit naše provozy.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ještě dodatečně
jménem vedení a představenstva družstva poděkoval za spolupráci,
trpělivost a přízeň a popřál Vám hodně zdraví štěstí a spokojenosti v
roce 2016.

- Jv

® prodejce zemědělské techniky 
® obráběč, zámečník, lakýrník
® opravář
® traktorista
® krmivář v ŽV
® řezník
® pracovník na mytí na bourárnu

Informace: Jitka Karlíková, 465 549 212, 
zd@zdsloupnice.cz, www.zd-sloupnice.cz



C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e
Vánoční výstava Vánoční výstava
proběhla o víkendu 19. a 20. 12.
2015. Práce našich žáků obdivo-
vali nejen rodiče, ale i babičky,
dědečkové, tety, strýcové a další
návštěvníci výstavy. Děti se velmi
snažily – tvořily ze všech sil,
využily svoji kreativitu a měly
radost, že právě jejich výrobky
někdo obdivuje. Všem
návštěvníkům děkujeme za účast
a přízeň věnovanou naší škole.
Pochvalná slova nás vždy velmi
potěší a nabudí do další práce...

Vánoční besídka Poslední den ve škole před Vánoce-
mi jsme si s dětmi udělali vánoční besídku. Děti si
připomněly vánoční tradice a zvyky, psaly přání
členům své rodiny, kreslily vánoční obrázky a
poslouchaly koledy. Ke svačině si donesly vánoční
cukroví z domova. Promítli jsme si film a před obědem
proběhla také vánoční nadílka – dárečky pro kamarády.
Děti ze školní družiny našly pod stromečkem také
mnoho nových hraček, se kterými si letošní rok
mohou hrát.

Den otevřených dveří
18.ledna jsme spořádali
Den otevřených dveří pro
všechny zájemce, kteří si
chtěli prohlédnout školu
a seznámit se s naším
vzdělávacím programem.

Zápis do 1. ročníku Ve středu 20.1.2016 jsme přiví-
tali v naší škole budoucí prvňáčky u zápisu do 1.
ročníku. Všichni úspěšně splnili úkoly, které pro ně
byly připraveny a za prokázané vědomosti i snahu
obdrželi dárečky – včetně těch, které pro ně vlast-
noručně vyrobili žáci naší školy. Těšíme se na září,
až se zase s těmito předškoláky uvidíme, tentokrát
již jako s žáky 1. ročníku. Zapsáno bylo 9 dětí, 1 dítě
žádá o odklad školní docházky.

Lyžařský kurz V období od
8. ledna do 5. února se žáci
naší školy zúčastnili
lyžařského kurzu na
Pekláku v České Třebové.
Absolvovali celkem pět
lekcí výuky a zábavnou for-
mou se naučili základům
lyžování a jízdě na vleku,
pokročilejší lyžaři se rozví-
jeli ve svých lyžařských
dovednostech.

Divadelní představení 16. února jsme s dětmi navštívili divadel-
ní představení „Jak se vaří pohádka“. Na začátku si sami děti
určily, co všechno má správná pohádka obsahovat, dané ingre-
dience se vložily do hrnce a výsledkem bylo vyprávění o
pyšném králi a kouzelné babičce.

Soutěž v recitaci Vybraní žáci naší školy se 17. února zúčastnili soutěže v
recitaci v ZUŠ Litomyšl. Na soutěž je připravila p.uč. Juščáková. Fanyn-
ka Běťáková z 2. ročníku postoupila do okresního kola ve Svitavách.

Výprava do lesa Na podzim jsme s dětmi sbírali kaštany a v
zimě, když byla příroda pod sněhem, jsme se vypravili s tímto
příkrmem pro zvířata do lesa. Děti si cestou stihly postavit i
sněhuláka, prý „aby ta zvířata v lese hlídal“.

Tradiční karneval V sobotu 5.března se na KD Němčice uskutečnil
tradiční karneval pro děti ze ZŠ, MŠ a veřejnost. Opět jsme si zatanco-
vali, zazpívali a zasoutěžili, domů jsme si odnesli nejen vysoutěžené
odměny, ale i pocit hezky prožitého odpoledne. Děkujeme Spolku divadel-
ních ochotníků Šlégl za pomoc při organizaci.



Ve školce jsme se po novém roce moc
těšili na sníh, ale zimních radovánek jsme
si užili jen velmi málo. Skupinka našich
dětí si letos mohla zalyžovat na Pekláku v
České Třebové. O to více jsme si užívali
pohádky. Celé týdny jsme si hráli s
pohádkami. I malé děti – když jsou dobře
motivovány, dovedou nejen poslouchat
pohádky, ale i zahrát dramatickou úlohu. A
tak se ve školce nejdříve hrála pohádka O
rukavičce, kterou ztratil dědeček v lese a
nastěhovala se do ní zvířátka. Neméně
zajímavý byl příběh o Třech medvědech.
A pohádka O třech prasátkách byla nejen
veselá, ale samy děti si vymýšlely, rekvi-
zity, kulisy z dostupných pomůcek a
nakonec si ji zahrály a samy převyprávě-
ly. Velkým zážitkem pro děti byla pohád-
ka v našem Kulturním domě. V úterý 16.
února už ráno v 8 hodin začalo před-
stavení:
Jak se vaří pohádka aneb O drakovi.

Hradecký soubor
Divadélko pro školy u nás
byl už několikrát a vždy
předvedl kvalitní před-
stavení. Ono není lehké
zaujmout děti od 3 do 11
let – to je umění. Děti se
po celou dobu velmi
dobře bavily – divadlo
mělo myšlenku, bylo

vtipné a zvítězilo v něm dobro nad zlem. Tak to má
být a proto věříme, že k nám soubor z Hradce
Králové zase někdy zavítá. Radujeme se z toho, že
máme tak krásný sál, kde se mohou odehrávat
nejrůznější kulturní akce pro malé i velké diváky.

Také jsme už začali jezdit na plavání. Dětem se v
bazénu velmi líbí a pokaždé se těší na další lekci.
Začátkem března se vždycky těšíme na tradiční Dět-
ský karneval. Je to letos už 15. rok, co se na našem
sále roztančí ti nejmenší tanečníci. Je to radost dívat se
na děti s jakou chutí a elánem se zapojují nejen do
tance, ale i do soutěží.
Co nás na jaře ještě čeká? Určitě si vyzdobíme školku
před Velikonocemi a budeme si připravovat
Velikonoční dekorace, seznamovat se s Velikonoční-
mi zvyky a také se naučíme pěknou Velikonoční kole-
du. Budeme také chodit na vycházky a pozorovat
první jarní květiny. Nesmíme také zapomenout probu-
dit broučky, které jsme na podzim uspávali. Pak na-

stane čas výletů – hlavně do přírody se moc těšíme a v
dubnu společně oslavíme Den
Země. Je toho hodně, na co
se těšíme. Tak přejeme Vám,
milí čtenáři ať se máte taky
na co těšit a pro radost
posíláme obrázky od našich
malířů. Voňavé jaro a každý
den alespoň jednu malou
radost přejí děti a kolektiv
mateřské školky.

Z p r á v i è k y  z e  š k o l k y
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HRA 501 DOUBLE
1. Ladislav Beran ml.
2. Petr Stránik
3. Zdeněk Fryauf
4. Pavel Mackerle
5. Milan Soukup
6. František Vondra
7. Milena Vondrová
8. Jaroslav Martinec
9. Vladimír Pavliš

10. Jiří Dubišar
11. Martin Pecina
12. Ladislav Beran st.
13. Miroslav Kadrmas 

HRA LOW SCORE
1. Milan Soukup
2. Ladislav Beran ml.
3. Miroslav Kadrmas 
4. Vladimír Pavliš
5. Jaroslav Martinec
6. Ladislav Beran st.
7. František Vondra
8. Petr Stránik
9. Martin Pecina

10. Jiří Dubišar
11. Zdeněk Fryauf
12. Milena Vondrová
13. Pavel Mackerle

STOLNÍ TENIS
V sobotu 2.1.2016 uspořádali hráči oddílu stolního

tenisu turnaj pro neregistrované hráče.
V sálu Kulturního domu se sešlo 21 mužů a 2 ženy, kteří se společně
utkali ve čtyřech skupinách o postup. Z každé skupiny postoupili první
čtyři do zápasů o přední příčky. Nepostupující se střetli o 17.-23. místo.
Již několikátým rokem hrajeme turnaje systémem dohrávání o pořadí.
To znamená, že po skupinách, popř. po prohraném zápase ve vyřazo-
vacích utkáních pro hráče turnaj nekončí, ale hraje dál až do rozhodu-
jícího zápasu o umístění. Po odehrání skupin tak pro většinu účastníků
začíná vyrovnanější část turnaje, kde se střetávají s hráči podobné
výkonosti. 
Letos to byl už 11. ročník, kdy se hrálo o Putovní pohár a zásluhou

Petry Jasanské poznal už osmého dočasného majitele. A hlavně zůstal
„doma“!
Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům za účast, sponzorům za

podporu, OÚ za poskytnutí příjemně vyhřátého sálu KD, Standovi
Tkadlečkovi za ozvučení a spolupořadatelům za spolupráci.

Dovolte mi pozvat Vás na příští „vánoční“ turnaj. Který zřejmě

posuneme opět do ledna, pravděpodobně na 7.1.2017.

Výsledky (prvních osm):
1. Jasanská Petra
2. Uhlíř Karel (Letohrad)
3. Myšák Martin st. (Česká Rybná)
4. Adamcová Maťa (Letohrad)
5. Škeřík Ivan
6. Prušinský Vojtěch (Morašice)
7. Havlíček Lukáš (Sněžné)
8. Hajzler Dan (Litomyšl)

Pořadí dalších místních hráčů: 10. Jilg Stanislav, 12. Kopecký Milan,
13. Němec Josef, 14. Dvořák Miroslav, 16. Pecháček Jiří, 17. Chochola
Václav, 19. Stránský Jan, 20. Škeřík Ivan ml.,
21. Suchánek Roman, 22. Kumpošt Pavel, 23. Štusák Antonín. 

- Ivan Škeřík

\

S p o r t   -   V o l n ý  è a s

D . C .   S . L . Z . A .   N ì m è i c e

Dne 2. ledna 2016 jsme uspořádali opožděný Vánoční turnaj
roku 2015, do kterého se přihlásilo celkem 12 mužů a pouze 1 žena. Vzhle-
dem k menšímu počtu účastníků jsme mohli k hlavní hře 501 DO (zavření
dablem) odehrát i vloženou hru LOW SCORE (naházet co nejméně). V obou
těchto hrách zvítězili neregistrovaní hráči, což nám jasně potvrdilo, že do
tohoto šipkového turnaje se může přihlásit každý, kdo má chuť si zahrát,
dobře se u toho pobavit, napít, ale také chutně najíst. Kvalitní občerstvení
nám opět zabezpečily Lucka a Zdenka, za což jim tímto děkuji a
těším se na příští šipkařské setkání s více účastníky.

- Za  D.C. S.L.Z.A. Němčice  Jiří Dubišar 0
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