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Vážení spoluobčané,
snad již máme tu dlouhou zimu za sebou a dočkáme se sluníčka a jara. Ze
začátku se zima tvářila celkem přívětivě, ale až v únoru nám ukázala svoji sílu.
Trvalé sněžení a silný vítr nám mnohdy ztrpčovaly zimní údržbu. Ke konci jsme
si museli ku pomoci přizvat i těžkou techniku. Doufám, že jsme nezanechali
moc škod. Občas je údržba komunikací v některých částech obce opravdu
dosti obtížná. Myslím, že jsme si až na pár okamžiků s letošní zimou poradili
celkem dobře. Poděkování patří všem, kteří se na zimní údržbě podíleli, také
všem, kteří nám pomáhali i občanům za pochopení, že nemůžeme být vždy a
všude.
V loňském roce jsme se dost rozdováděli, také díky prodeji čp. 23
v Němčicích (bývalá školní jídelna), která nám přinesla do rozpočtu významné finanční prostředky. Z tohoto důvodu i pro všude zmiňovanou krizi se
budeme letos při hospodaření hodně krotit.
Máme rozpracované již vícekrát zmiňované velké projekty, které se
nacházejí v různých stupních realizace nebo přípravy. Jen pro dokreslení, v
letošním roce bude provedena dostavba sportovního areálu, na kterou jsme
získali dotaci z regionálního operačního programu (ROP) financovaného EU
ve výši cca. 5,6 mil Kč. Právě probíhá poptávka na autorský dozor a technický
dozor investora, dále organizátora výběrového řízení na dodavatele stavby. Je
dokončena prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele stavby. V řízení je
dojednání podmínek předfinancování stavby s bankovní ústavem, též vítězem
poptávkového řízení. Abyste byli v obraze, nejdříve se celá stavba postaví a
zkolauduje. Následně proběhne kontrola od agentury, jenž tento projekt v
rámci již uvedeného operačního programu administruje, zda je všechno tak,
jak bylo uvedeno v prvotní žádosti. Pakliže je všechno v pořádku, což ani
jinak být nemůže, pak teprve je vám slíbená dotace vyplacena, respektive přeposlána tomu bankovnímu ústavu, který zajišťuje předfinancování celé
investiční akce. Je na žadateli dotace - investorovi - aby uhradil ze svých zdrojů jemu určený podíl na dofinancování stavby, protože dotace není nikdy
100%. Proto letošní rok a i pro příští rok máme o zábavu postaráno. Administrace spojená s projektem z ROP a samozřejmě i jiných programů financovaných z EU je značně i časově náročná a všem příjemcům dotací nezbývá nic
jiného než vše bravůrně zvládnout.
Trochu jinak jsme na tom s našimi dalšími projekty. Jsou to ,,Protipovodňová opatření Němčice“ a “Zpevnění svahu II/358“ s výstavbou chodníku na Člupku. Tam jsme se podíleli na zpracování prvotních majetkových
podkladů potřebných pro zahájení řízení pro vydání Rozhodnutí o umístění
stavby. Dále by stavbu protipovodňových opatření měla převzít Zemědělská a
vodohospodářská správa a zajistit zpracování stavební dokumentace a vydání
stavebního povolení ve vodoprávním řízení, jež je v kompetenci vodoprávního
úřadu MěÚ Litomyšl. Obdobně stavbu: “Zajištění svahu na Člupku“ bude dále
zajišťovat SUS pro Pardubický kraj. Na této stavbě se obec bude podílet financováním chodníku, veřejného osvětlení a rozhlasu. Také u protipovodňových
opatření nás čeká díl spolufinancování a to jsou vyvolané investice, které představují mosty, lávky a chodník mezi Němčicemi a Člupkem. Tady budeme o
výši a způsobu spolufinancování ještě jednat.
Další větší projekty jsou ve fázi majetkoprávních jednání. Jedná se
o chodník ve Zhoři a 1. etapu rekonstrukce vodovodu v Němčicích. Další velmi
významnou prioritou letošního roku je rozšíření MŠ v Němčicích. V současné
době se stanovuje rozsah prací v prováděcí dokumentaci. Následně bude
zahájeno řízení na výběr dodavatele a bude zažádáno o stavební povolení na
stavební práce a o změnu využití objektu. Vše musí být hotovo do konce srpna,
aby byla nová třída připravena pro nové žáčky.

Teď v nejbližším jarním období nás čeká úklid po zimě, úklid veřejných prostranství, čekáren a příkopů. Zde spoléhám i na pomoc všech občanů.
Následovat bude dokončení návsi na Člupku. Pak už budeme sekat,sekat a
zase sekat veřejnou zeleň. V plánu činnosti na letošní rok máme i některé
menší, dílčí akce, jako jsou opravy kaple v Němčicích a úpravy veřejných prostranství ve Zhoři a v Němčicích.
Plnění loňského rozpočtu proběhlo uspokojivě, některé probíhající
akce budou dofinancovány z rozpočtu letošního. K letošnímu rozpočtu
uvádím, že při jeho sestavování jsme se drželi hodně u země. Doporučují nám
v závislosti na současné ekonomické situaci omezení rozpočtových výdajů,
neboť v nejčernějších odhadech straší snížením rozpočtových příjmů až o
20%. Uvidíme, jak vše bude vypadat s postupem času. Podle toho se budeme
muset zařídit. Může dojít i k vypuštění, přesunutí do dalšího roku, některých
dalších menších investičních akcí.
Další novinkou pro vás občany bude zajisté zřízení místa Czech
pointu na našem úřadě. Je to zákonné nařízení platné pro všechny obce, nedojde-li ke změně. Samozřejmě na zřízení pracoviště je poskytována dotace
na pořízení počítačového vybavení, ale všechno ostatní již zůstane na nás. Na
provoz pracoviště již nic nedostaneme. Vzhledem k našemu personálnímu
složení nebude zajištění provozu nového pracoviště pro nás větší problém a
věřím, že nová služba bude přínosem pro občany naší obce. Měli by jste u nás
získat za stanovené poplatky: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů, výpis z živnostenského a obchodního rejstříku a v neposlední řadě i
přehled o počtu odebraných bodů u řidičů.
Z podnětu regionu Orlicko–Třebovsko probíhá vyhledávací studie
na propojení cyklostezky vedoucí přes Člupek k Vlčkovu směrem do středu
obce, k prodejně a restauraci Kulturního domu a dále pak směrem na Suchou
a k Litomyšli.
Po letech dochází také k výrazným změnám v dokumentaci Sboru
dobrovolných hasičů. V podstatě se jedná o výměnu všech stávajících listin za
nové, které jsou v souladu s platnou legislativou. Jsou to zřizovací listiny, jmenovací dekrety velitele sboru, velitelů družstev, strojníků a členů sboru, výstrojní listy apod. Snad to společně s členy SDH nějak zvládneme, protože všechny tyto dokumenty nám zajisté přijedou zkontrolovat nadřízené orgány požární
ochrany. Jak klasik říká: je nutno mít veškeré listiny a pergameny v náležitém
pořádku, protože právě tohle je zákonnými normami předepsané a také
postižitelné. Však na materiální vybavení nám jako zřizovateli přispět nikdo
moc nechce.
Ostatně právě tohle jsou v poslední době velmi oblíbené praktiky,
kdy jsou přidávány povinnosti a agendy, ale prostředky na jejich zajištění či
provoz už jaksi nedorazí a musíme si s tím poradit ze svých zdrojů. Řekl
bych, že se postupně naplňuje scénář na “úpravu“ počtu obcí v našem státě (
v současnosti je to 6244 obcí a měst ). Kdysi v první polovině 90.let nám bylo
řečeno, že se předpokládá redukce počtu obcí o 1/3 – 1/2, neboť takové
množství Obecních úřadů je příliš nákladné. Nevím co je levnější nebo dražší,
zda-li provoz menších OÚ či provoz velkých aparátů ministerstev a dalších
státních nezbytných institucí.
Když jsme u těch peněz. Posledně jsem koketoval s možnou plošnou úpravou daně z nemovitosti v naší obci. Zabředl jsem tedy do zákona a
myslím, řečeno jen za sebe, že naši občané mohou zatím zůstat celkem klidní. Z úprav koeficienty jsou vyjmuty všechny zemědělské pozemky, tady orná
půda, trvalé travní porosty, zahrady, vinice, sady apod. Zbývají, zatím, lesy,
vodní plochy, ostatní plochy, stavební plochy a stavební parcely a samozřejmě
stavby a objekty a zpevněné plochy a nádvoří. Jak jsem již uvedl, daň z
nemovitosti je v naší obci cca 0,6 mil Kč. Daň ze zemědělských pozemků je
cca 0,4 mil Kč. Ovlivnitelná daň je tedy okolo 200 tis. Kč. Domnívám se, že
potrestat lidi vyšší daní za to, že si sami na své vlastní náklady řeší bytovou

otázku, že se často starají o velmi rozlehlá stavení a objekty a udržují tím přijatelné prostředí v obci, by bylo přinejmenším ne příliš vhodné. U měst vzhledem výrazně rozlehlejší zástavbě může být situace odlišná, ne-li opačná.
Ještě když jsem u těch peněz. Dle ještě teplých informací se vzhledem k současné nedobré ekonomické situaci o změně RUD (rozpočtového
určení daní) od 1.1. 2010 neuvažuje. Stát větší procento nedá, prý je pouze
ochoten přerozdělovat stávající objemy prostředků, když se populárně řečeno
obce a města mezi sebou domluví. Ukažte mi někoho, kdo se dobrovolně vzdá
části svých příjmů ve prospěch chudšího a slabšího. To nefunguje nikde a když,

Z

jednání

Obecní zastupitelstvo se

tak je to obvykle jen na oko a ten bohatý na tom chudým vždy vydělá. Takže se
opět potvrzuje, že sytý hladovému nevěří a uvidíme co se bude dít dál. Předpokládám, že nám starostům malých obcí nezbude také nic jiného, než se
vypravit do Prahy a dát o sobě alespoň trochu vědět. Teda nevím, co si sebou
budeme brát, zemědělci vylévali mléko, my bychom snad mohli fasádu ministerstva financí poškodit dobře metanými razítky.
Takže při optimistickém závěru bych všem občanům popřál velmi
příjemné jaro, konečně nějaké to sluníčko a budu se těšit na naše další setkání.
- Ing. Josef Racek,starosta obce

Obecního

zastupitelstva

v období 12/2007 - 03/2008 sešlo celkem

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C Smlouvu o dílo č. 021208 na opravy místních komunikací v

celkové hodnotě
1.259.974,4 Kč. Dále schválilo Dodatek č. 1 k této smlouvě na vícepráce při
opravě cesty na Člupku ve výši 63.228,30 Kč. Dále schválilo dodatek č. 2 k této
smlouvě na vícepráce při opravě cesty v Němčicích ve výši 202.947,40 Kč.
C Smlouvu o dílo 065208 na výstavbu parkoviště a místní komunikace u MŠ v
Němčicích v celkové hodnotě 508.127,80 Kč .
C opravy místní komunikace a točny ve Zhoři v celkové výši 189.824,- Kč.
C změnu č. 3 obce Němčice dle předloženého návrhu.
C předložené návrhy:
- zařazovací protokol majetku 042 – nedokončené investice
- zařazovací protokol majetku 042 – nedokončené investice, sportovní areál
- zařazovací protokol majetku 031 – pozemky
- zařazovací protokol majetku 028 – drobný hmotný majetek
- vyřazovací protokol majetku – do podrozvahové evidence
- vyřazovací protokol majetku – pozemky
- vyřazovací protokol majetku – prodeje
C pokyny k provedení inventarizace v termínu od 1.12. 2008 do 31.12. 2008.
C předběžně prodej p.p. 636/5 o 361 m2, p.p. 636/4 o výměře 239 m2 a část p.p.
636/3 dle předloženého návrhu vlastníkovi čp. 23 v obci Němčice , k.ú. Němčice
za cenu 40 Kč/m2. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce a následně bude
předložena smlouva o prodeji a zřízení věcného břemene ZO ke schválení.
C podání žádosti o provedení jednotných pozemkových úprav v obci Němčice,
k.ú. Němčice u České Třebové a k.ú. Zhoř u České Třebové, včetně zapracování
protipovodňových a protierozních opatření.
C prodloužení pronájmu bytu v čp. 114 (ZŠ) v Němčicích o další rok, tedy na
období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009.
C stejnou výši nájmu na rok 2009 za užívání bytu v čp. 26 ve Zhoři, jako byla v
roce 2008. Důvodem je špatná kvalita bytu.
C skácení 2 bříz u čp. 17 ve Zhoři. Žádost č.j.: 562/2008/MST, došlá dne 24.7.
2008. Bližší v Rozhodnutí.
C skácení 1 lípy u čp. 112 ve Zhoři. Žádost č.j.: 659/2008/MST, došlá dne 18.9.
2008. Bližší v Rozhodnutí.
C předběžně prodej st.p. 125/2 o 24 m2 za cenu 50 Kč/m2, celkovou cenu 1.200,Kč, v obci Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové. Záměr bude zveřejněn na
úřední desce a následně bude předložena kupní smlouva ZO ke schválení.
C způsob a provozní dobu posilovny v Němčicích, včetně zodpovědné osoby, dle
předloženého návrhu.
C převod Staveb. úřadu z MěÚ Česká Třebová na MěÚ v Litomyšli od 1.4. 2009.
C zástupcem obce v radě Základní školy a Mateřské školy Všeználek Němčice p.
Mgr. Danu Urbánkovou.
C mimořádnou dotaci pro ZŠ v Němčicích ve výši 200.000,- Kč, splatnou v roce
2008 v částce 150.000,- Kč a v 01/2009 splatnou v částce 50.000,- Kč. Dotace
na úhradu nákladů spojených s opravou vstupního schodiště.
C prodej st.p. 125/2 o výměře 24 m2 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové,
za cenu 50 Kč/ m2 tedy za celk. cenu 1.200,- Kč. Další v kupní smlouvě.
C prodej p.p. 636/4 o výměře 239 m2 , 636/5 o výměře 361 m2 a část 636/3 dle
návrhu, za cenu 40 Kč/ m2. Na vodovodní řad bude zřízeno věcné břemeno. Bližší
v kupní smlouvě a smlouvě o věcném břemeni.
C výši členských příspěvků do Regionu Orlicko – Třebovsko a Litomyšlsko, každý
ve výši 20,- Kč/obyvatel/rok.
C smlouvu o dotaci pro SDH z prostředku Pu kraje č. KH/2008/0747-OD, dotaci
ve výši 2.385,- Kč.
C poplatek za TKO pro rok 2008 ve výši 470,- Kč/občana a Dodatek č. 1 k OZV
č. 9/2007.
C prodej přístupové cesty p.p.č. 49/6 o výměře 55 m2 k čp. 75 v Němčicích za
cenu 23,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 1.265,- Kč. Bližší v kupní smlouvě.
C zpětnou úhradu daně z nemovitosti vlastníkům za pozemky trvale a dočasně
zahrnuté pro stavbu: “II/358 Němčice – zajištění bezpečnosti svahu do doby
majetkového vyrovnání (trvale), respektive po dobu trvání stavby (dočasně).
Výpočet bude proveden následně v aktuálním období a předložen ZO ke

4x. Z přijatých usnesení vybíráme.

schválení.
C aktualizaci kupní ceny trvale zabraných pozemků, zhotovení znaleckého odhadu
ceny pro výkup trvale zabraných pozemků pro stavbu : “II/358 Němčice – zajištění
bezpečnosti svahu v případě, že majetkoprávní vypořádání nebude dle stávajících
podmínek provedeno do 31.12. 2011.
C plán činností v obecním lese v roce 2009 dle předloženého návrhu.
C Změnu č. 4 obce Němčice dle předloženého návrhu.
C příspěvek na reprezentaci člena oddílu na ME ve Francii v ve výši 15.000,-, dle
žádosti č.j.: 3/2009/St, došlé dne 5.1. 2009. Dotace podléhá vyúčtování.
C skácení 1 ks stromu u čp. 55 na Člupku. Žádost č.j.: 873/2008/St, došlá dne
16.12. 2008.
C smlouvu na odkup p.p.PKč. 761/2 o výměře 3 197 m2 v Němčicích, Člupku, k.ú.
Němčice u České Třebové, za cenu 3,80 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 12.149,- Kč.
Bližší ve smlouvě.
C nabídku na pojištění odpovědnosti za škodu od Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
C zadání územního plánu obce Němčice
C nabídku na zpracování územního plánu obce Němčice od SURPMO, a.s., projektové středisko Hradec Králové, ve výši díla 389.844,- Kč (včetně DPH).
C podání žádosti o podporu na zpracování návrhu územního plánu obce Němčice
z programu Pardubického kraje.
C nabídku na předfinancování dostavby sportovního areálu Němčice od Komerční
banky, a.s., ve výši 7.167 000,- Kč.
C dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu Provozovny restaurace se zázemím KD v
Němčicích, změnu osoby nájemce. V ostatním nájemní smlouva zůstává
nezměněna.
C místo a termín výjezdního zasedání zastupitelstva obce Němčice dle
předloženého návrhu a zaplacení zálohy ve výši 10.000,- Kč z prostředků obce.
C pronájem p.p.KNč. 363, dále p.p.Pkč. 362/1, 362/2, 362/3, 363 o celkové
výměře 1,3711 ha p. J. Karlíkovi, bytem Němčice 83 dle předložené nabídky. Více
v nájemní smlouvě.
C prořezávku keřů a stromů na Člupku, směrem k Pudilce. Upřesnění provede
místostarosta. Žádost č.j.: 77/2009/MST došlá dne 26.1. 2009.
C skácení 1 ks jasanu na p.p. 756 na Člupku bezodkladně, neboť strom vzhledem
ke svému špatnému stavu představuje obecné ohrožení. Žádost ze dne 2.2. 2009.
C předloženou PD na akci: II/358 Němčice – zajištění bezpečnosti svahu.
C žádost Spolku divadelních ochotníků Šlégl Němčice o prominutí nájmu za sál
KD na akci: “Přednáška o Novém Zélandu dne 16.1. 2009“.
C dodatek č. 7 ke smlouvě č. 45/2003/O o nakládání s komunálním odpadem
mezi LIKO Svitavy a.s. a obcí Němčice. Předmětem je odměna za odvoz a uložení
TKO ve výši 467 480,- Kč.
C zařazovací protokol majetku 021 – stavby a 042 – rozpracovaný majetek dle
předloženého návrhu.
C předběžně výkup pozemku na Člupku p.p. 663/11, 663/19, 663/20, 663/21,
665/10 a 665/11 v rozsahu a cenách dle znaleckého posudku č. 3833/018/08 z
7.3. 2008.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D předložený návrh úpravy provozní doby pošty v Němčicích, prodloužení doby ve

středu do 16:30 hodin. Požadavek na prodlužení provozní doby do 17:00 hodin,
která nemusí být ve středu, ale třeba v pondělí.
D žádost č.j.: 546/2008/MSt došlou dne 15.7. 2008 o skácení 2 jasanů u čp. 39 v
Němčicích. Nebyl doložen souhlas vlastníka pozemku.
D rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Němčice od 1.1. 2009 do data
schválení rozpočtu, kde měsíční* výdaje v roce 2009 budou odpovídat 1/12
celkových ročních výdajů v roce 2008, krom již nasmlouvaných závazků.
D návrh Smlouvy na výkon lesního hospodáře.
-OÚ

Daň z příjmů za rok 2008

česká daňová správa rozšiřuje úřední hodiny
a zřizuje kontaktní místa

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání osobně na
finančním úřadě nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny
svých finančních úřadů.
Podobně jako v loňské roce, budou v poslední březnový
týden tj. od 23. do 27. března podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00 hodin. V sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8:00 do 12:00 hodin. V pondělí 30. března a v
úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny
až do 18:00 hodin.

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce
pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby
prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznaní,
zejména k dani z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde o obce s
pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu
zájem. Konkrétní seznam obcí, včetně bližších informacích o dnech,
místě a hodinách fungování kontaktních míst české daňové správy, je
zveřejněn na našich internetových stránkách (http://cds.mfcr.cz) a na
vývěskách jednotlivých finančních úřadů.

Bazar jarního obleèení
Ve dnech 17.4.2009 a 18.4.2009 se uskuteční již tradiční

JARNÍ
BAZAR
Příjem zboží - pátek

10:30 - 11:30 a 15:00 - 17:00

Nakoupit budete moci v sobotu 8:30 - 12:00

- Na Vaši účast se těší pořadatelky

IV. Nìmèická olympiáda

Tak už zase utekly 2 roky jako voda a blíží se termín další
němčické olympiády. Zapište si do kalendáře termín 20.června 2009.
Tentokrát jsou organizátorem „největší“ z Němčic – Němčice nad Hanou.
Podle místních podmínek nám pořadatelé nabízejí následující
sportovní disciplíny :

v malá kopaná
v florbal
v stolní tenis
v stolní fotbal
v střelba
v nohejbal
v překážková dráha
v další soutěže pro nesportovce

Dále je přislíben bohatý kulturní program v odpoledních hodinách. Pokud by někdo chtěl nabídnout příspěvek ke kulturnímu programu, prosíme, aby se spojili s místostarostou Miroslavem Kadrmasem,
který je styčnou osobou s organizátory akce.
Doufáme, že se zopakuje velká účast našich občanů, jako v
uplynulých ročnících olympiád. Obecní Úřad zajistil autobus. Podrobnější
informace o dopravě a možnosti případného ubytování vyhlásíme v
dostatečném předstihu místním rozhlasem a písemně na vývěskách
popř. plakátnicích v obci.
Při této akci platí dvakrát více heslo olympiády : „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.“ Tak si to tam pojďme užít !!!
- Miroslav Kadrmas

Silvestrovské váení 2008
Zpráva předsedy Vážní komise
z výročního Silvestrovského vážení
konaného 31.12.2008 v Kulturním domě v Němčicích.

Celkem se ke zvážení dostavilo 154 občanů, což bylo to o 2 občany více než při
loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla 12304 kg (průměrná
hmotnost 79,89 kg). Z tohoto počtu bylo 80 místních (Němčice, Člupek, Zhoř,
Podrybník, Pudilka) o celkové hmotnosti 6370,5 kg (průměrná hmotnost 79,63 kg).
Okolní obce se zúčastnily tyto: Litomyšl (33, loni 22), Česká Třebová (17, loni 7),
Choceň (2, loni 6), Ústí nad Orlicí (3, loni 5), Vysoké Mýto (1, loni 3), Suchá (3, loni
3), Řetová (3, loni 2), Sloupnice (2, loni 2), Strakov (2, loni 2), Svinná (2, loni 2),
Mendrika (2), Pazucha (1), Pardubice (1), Rudná (1), Brno (1).
Celková hmotnost tříčlenné vážní komise byla 293,50 kg.
Reportážní tým Svitavského deníku se letos nedostavil.

Vzhledem k tomu, že v soutěži o nejváženějšího občana Němčic vítězili často přespolní, byla letos soutěž rozdělena do dvou kategorií. Zvlášť se vyhodnocoval
Nejváženější občan z účastníků s trvalým pobytem v Němčicích, Člupku, Pudilce,
Zhoři a Podrybníku a zvlášť Vítěz vážení, u kterého trvalý pobyt nehrál roli.

Letošním Nejváženějším občanem
se stal pan
Václav Štarman ze Člupku.

Vítězem vážení se pro rok 2008 stal pan Holec ml. z Podrybníku. Druhé místo
obsadil pan Václav Štarman ze Člupku. O třetí místo se dělili pánové Martin
Tkadleček z Němčic a předloňský vítěz pan František Smola ze Suché.
- F. Šauer, SZMKT

Ochotníci v roce 2009 – aneb „Bøišní tance a cestování s Andìlem“

Z roku 2009 uplynuly již tři měsíce a my už máme za sebou několik kulturních počinů a další připravujeme.
Zahájili jsme 16 ledna přednáškou o Novém Zélandu, 30. ledna
Valnou hromadou, kde jsme schválili staronový výbor a plán akcí na rok 2009.
Nebude sice tak nabitý jako loňský, ale určitě se máme všichni na co těšit.
Namátkou vybírám – nové divadelní představení našeho spolku, druhý ročník
Potlachu u Zlatého pásku (20. června), naše účast na oslavách 750. výročí
města Litomyšle a …
V únoru jsme uspořádali divadelní ples s nádherným předtančením formace společenských tanců z Pardubic a s ukázkou tanců latinskoamerických. Samozřejmě nechybělo ani předtančení naše. Tentokrát v
režii Dáši Sedláčkové, jejíž zásluhou všichni přítomní uviděli, co je možné ještě
od nás očekávat. A za její trpělivost zaslouží velké poděkování. Samotné vystoupení zahájily zástupkyně něžného pohlaví s nádherně nacvičeným
břišním tancem a nádhernými kostýmy. Poté přišla společná část s
mužskými zástupci ochotníků. Ti se nebáli podstoupit oblékání do sukní
a šátků s cinkajícími ozdobami a obnažit i některé části svých svalnatých těl. Společně s ženami předvedli smršť tanečního představení, které nenechalo v klidu jediného návštěvníka a dojetím

Ohlédnutí za karnevalem
v Kulturním domě v Němčicích.

nezůstalo snad jediné oko suché. Neutichající potlesk byl velkou odměnou za
předvedené výkony. Především vlnění v bocích ukazovalo, že ani mužům není
tento druh tance cizí. Škoda, že v tu dobu již profesionální tanečníci z Pardubic nebyli přítomni, protože by se jistě lecčemu přiučili. Ples se vydařil, bohužel
jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o vstupenky. I přesto doufáme, že se
s těmi, na které se nedostalo sejdeme na jiných akcích.
V listopadu 2008 jsme uvedli divadelní představení “Postel pro
anděla“, se kterým jezdíme hostovat v únoru a březnu. Naše “šňůra“ začala
28. února v Přívratě. Hrálo se nám tam moc dobře a i diváci byli podle ohlasů
spokojeni. Dále jsme byli 13.3. v Lubné, 15.3. ve Strakově a 28.3. v Kozlově.
Posledním představením – derniérou – uzavřeme další kapitolu našich divadel
3. dubna v 19:30 hod v KD v Němčicích. Je to tedy poslední
možnost, kdy se ještě můžete potkat s rodinou Ludvíka Myslivečka a se všemi ostatními.

Také letos jsme pokračovali v tradici a ve spolupráci se základní a
mateřskou školou jsme připravili Dětský karneval. Účast byla o něco nižší, než v
minulých letech, ale dětem to navadilo a dobře se bavily.
Děti s chutí soutěžily a tančily. Ani dospělí nepřišli zkrátka a při
tradiční židličkové změřili své síly. Pěkným zpestřením sobotního odpoledne byla
ukázka stepu, kterou nám
předvedla děvčata z Gymnázia
v České Třebové. Nechybělo
občerstvení a hudba.
Přišel
také
Kostkáček
a
nerozluční
kamarádi
Křemílek
a
Vochomůrka. Jsme rádi, že
jsme sehraný tým lidí, kteří rádi
ve svém volném čase udělají
něco pro druhé. Je to dvojí
radost – dětská i naše.
- Za Ochotnický spolek Šlégl
V. Doležalová

V sobotu 25.4. od 1400 do 1800 bude
v Hasièské zbrojnici
probíhat

Koštování domácích pálenek

Nìmèická Šopka
Propozice soutìže na jiném místì èasopisu.
Poèet hodnotitelù omezen na 50 !

Koštovné 80 Kč. Výtěžek akce bude věnován místní škole.
poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic
v Nìmèicích

A už se rýsuje další představení – to je překvapení.
Těšíme se všichni na setkání s Vámi při dalších našich akcích.
- Za ochotníky – B.Vytlačil V. Kodytek

Spoleèenská kronika

V období od ledna do března

hhgg

se v naší obci narodili
Kočí Anna
Sedláček Antonín

(12/08)
(1/09)

Němčice
Zhoř 82

149

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Landová Blažena
Zhoř
Kovářová Božena
Zhoř
Marková Vlastimila
Němčice
Nováková Marta
Němčice
Suchomel Václav
Němčice
Pecháčková Anna
Zhoř
Vaňous Zdeněk
Člupek
Vebr Jaroslav
Němčice
Hošková Hana
Člupek
Kumpošt Jaroslav
Němčice
Rambousek Stanislav
Člupek
Voříšek Jiří
Člupek

jsme se rozloučili

Miloslava Kseňáková

Němčice

hhgg

94 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let

2

III

Jaro

Jarní čarování
Jaro vyčarujeme tak, že do kotle
dáme žhavou kouli.Také přidáme
kapky ranní rosy. Nemůžeme
zapomenout na mlhu. Počasí už
máme. Dále přidáme zelenou barvu
na obarvení trávy a louky. Přidáme veselou náladu a
mnoho šťastných dětí. Teď přidáme správné barvy,
nesmí chybět zelená. Přidáme tam taky modrou ať
rozzáří nebesa. Semena v kotli nesmí chybět, aby
byly květiny na loukách. Petrklíčem odemkneme jaru
bránu na zemi.
Jiří Věneček, 5.roč.

Jaro vyčarujeme tak, že dáme do vařící vody: žlutou,
zelenou, modrou a bílou barvu. Potom tam přidáme
semínka od: bledulky, sněženky, petrklíče a od
tulipánu. Přidáme jarní vánek a okořeníme sluníčkem.
Aby toho bylo víc, přidáme pár nafoukaných a
mokrých mráčků a jarní duhy. Osladíme teplem a
ptačím zpěvem, aby ptáčci nezabloudili a vrátili se z
teplých krajin zase k nám.
Potom řekneme jarní zaříkávadlo:
Jaro, jaro přileť k nám,
venku čeká zimní pán.
Přepereš ho jedna dvě,
pomůže ti bledule.
Jarní vánek a sluníčko,
pána rozehřejí maličko.
Potom přidáme jarní hry a veselí.Zamícháme jarní
vůní a jaro je tady.
Katka Kovářová, 5.roč.

Jaro vyrobíme tak, že dáme půl skleničky květů z
růže, lžičku vody z potoka, přidáme jehličí, aby krásně jaro vonělo. Špetka soli, hodně ptačího zpěvu,
trochu sluníčka, aby zbylo na léto, 20 květů od sedmikrásky a pampelišky. Z temperových barev
smícháme krásnou modrou
barvu jako má nebe a barvu
přidáme do hrnce. A nakonec
zalejeme vlažnou vodou, aby bylo
jaro teplé. Ale ne zase horkou - to
by bylo místo jara léto. Ale zase
nedávejte studenou vodu to by byla
zase zima! Zamícháme a rozlejeme po
zahradě a rázem v celé naší zemi bude krásné jaro.
Ať se vám to povede.
Romana Soukupová,5.roč.

Jarní básnické tvoøeníèko..
Jaro, jaro,

jaro už je tu,
včelka ťuká na poupata.
Vlaštovka už od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč,
zima už je pryč,
pryč, pryč, pryč.
Krásné jaro čaruje,
sněženky a bledule.
Rostlinky a zvířátka,
zelená se zahrádka.
Ptáčci už jsou zase zpět,
Slunce začlo svítit hned.

Katka Kovářová, 5.roč.

Soňa Urbánková 4. roč.

Romana Soukupová, 5. roč

Růže je červená jako jablíčko ,
voní pro tebe moje matičko
Mám tě ráda jako srdéčko
za krásnou báseň zpívej mi píseň
o lásce krásné, milé
zasvítilo sluníčko tvou písní matičko.

Eva Vojtíšková,3.roč.

Je tu jaro hola hej.
Nebuď doma,běž hned ven.
Je tu jaro,slunný den.
Tak neseď doma a běž ven.

Jaro je krásné,
každý nad ním žasne.
Zimo, běž už pryč!
Podám jaru zlatý klíč.
Až jaro bude za dveřmi,
Pak schovka bude za keři.
Budem skákat panáka,
narodí se kůzlátka.
Už nuda doma není,
vždyť už je den jarní!

Jan Kadrmas 5.tř.

Děti venku skotačí,
maminka to natáčí.
Beruška má sedm teček,
nebudeme přece brečet.
Tulipán tu kvete taky,
zaženeme velké mraky.

Jiří Věneček,5.roč.

Jaro, jaro brzy přijde,
už se moc těším.
Sluníčko už brzy vyjde,
ptáčky zpívat slyším.
Už se těším moc a moc,
že už bude teplo.
Pes vyhrabe svojí kost
a večer bude dlouho světlo.

Tereza Vrbická, 4.roč.

Vyzkoušejte si
Vytvoř „ pětilístek“ na téma:

Téma
Jaké je ( může být )?
Co dělá ( co se s ním může dít )?
Věta o jaru ( 4 slova !)
1 slovo, které vystihuje téma

JARO
……………………
…….…....…

……………………

…..…………..

………………

……………….…………………………………
…………....…………

Z

našeho

Kopírovací stroj

Jednoho dne jsem se vyrobil jako kopírka. Po
nějaké době si mě koupila paní Kopecká. Přivedla
mě do svého bytu. Paní Kopecká byla moc hodná,
ale hodně dlouho se mnou pracovala. To bylo asi 6
let, co mě ta paní měla.Rád bych ještě té paní
sloužil. Ale byl jsem už moc starý. Paní Kopecká
nevěděla, kam mě dát… a pak jí to napadlo.
Že se zeptá paní učitelky, jestli by mě nemohla dát
do té jejich červené popelnice.Nejdříve jsem myslel,
že mi bude trochu smutno po té paní, ale brzy
přibyl do popelnice nový kamarád
a bylo mi s ním moc dobře.
Dominik Mikl, 3.roč.

školního

ivota

O mobilu

Jednou jsem šel k televizi a nějaký pán mě vzal a říkal
sprostá slova a já jsem se naštval, tak jsem se vypnul
a ten pán se naštval a třísknul se mnou o zem a rozbil
jsem se a pán si koupil nový mobil a já se s ním skamarádil a už dlouho let jsem žil, ale jednou už jsem
zestárnul a nějaké dítě mě vzalo do školy a v té škole
byla přestávka a šli mě vyhodit do červené
popelnice,která byla pro přístroje.
Pavel Nepraš,3.roč.

Pøíbìh starého pøístroje
O mp3

Ahoj, já jsem mp3. Jednou si mě koupil jeden kluk. Jmenoval se Tomáš a příjmení si nepamatuji. Poslouchal mě
Koupili jsme nabíječku. Dobře nám sloužila, ale po od rána do večera. Jednou se mě vybily baterie. Druhý
pěti letech dosluhovala.
den maminka koupila nové baterie a Tomáš přetrhl šňůru,
Ale táta koupil novou. A já jsem tu starou odnesl tak mě Tomáš donesl do školy a tam mě hodily do
paní učitelce a ta jí dala do červené popelnice se nějakého kontejneru a tam jsem si našel novou kamarádstarými věcmi.
ku. Jmenovala se mp4.
Nabíječka

Jára Kovář, 3.roč.

Š k o l n í

“V nouzi ti dá radu každý pytel.“

O baterce

Byla jedna baterka. Mě, baterku, vyrobili v
České Třebové v roce 2005. Pak mě odvezli
do Litomyšle, tam si mě koupila rodina
Vojtíškova. Odvezli mě do Němčic domů.
Používali mě, když vypnuli večer elektriku ,
nebo když večer zapomněli venku něco.
Měli ze mě velkou radost, měli i dvě děti,
chlapeček se jmenoval
Honzík. Honzík
chodil do třetí třídy a jeho sestřička se
jmenovala Alenka, chodila do první třídy.
Honzík si jednou hrál, se mnou praštil o
zem, že jsem nefungovala, pan a paní
Vojtíškovi se na Honzíka moc zlobili, ale
nic se nedalo dělat. Tak koupili novou
baterku, ale Anička si vzpomněla, že ve
škole sbírají staré věci , tak Alenka vzala
baterku do školy a dala jí do kontejneru,
kde baterka
potkala svojí nejlepší
kamarádku - jinou baterku a každý den si
povídali, i když byla velká zima

Jan Formánek,3.roč.

p e r l i è k y

z

n a š i c h

Viola Jasanská,3.roč.

l a v i c

První český kosmonaut byl…? „Jágr.“

Co je to mapa? „Mapa je z papíru. A ukazuje nám, kam
máme chodit třeba s koni na pastvu.“

“Modřín opadavý má dlouhé šišky a si tak 20-50 metru a
jehlice má dlouhé jako ruka člověka.“

Něco pro chytré hlavičky
Najde Minnie Mickey Mouse? Může postupovat jen po slovech, kde se napíše –y,-ý ve vyjmenovaných a
příbuzných slovech po B. Políčka s nimi si vybarvi barvou dle vlastního výběru.

C o

s e

u d á l o

v e

Všeználkovy čtenářské dílny

š k o l e

V prosinci loňského roku jsme uspěli v grantovém řízení MŠMT s názvem
„Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách“ a získali jsme dotaci ve výši
77.130,-Kč. Za získané peníze jsme nakoupili nové vybavení ( koberec, knihovny, stolky,
židle, tabule) a knihy do žákovské knihovny.
Obsahem našeho projektu je :
1) pořádání „čtenářských dílen“ - hodin čtení se zařazením metod RWCT
2) pořádání dílen psaní, kdy děti vytvářejí vlastní literární útvary (popis strašidla, komiks,
báseň apod.)
3) soutěže – v současnosti probíhá sedmitýdenní soutěž v poznávání literárních děl podle
úryvku, za námi je soutěž v poznávání pohádkových postav, zapojili jsme se do soutěže
nakladatelství Albatros, do akce „Celé česko čte dětem“ apod.
4) anketa, mapující čtenářské zvyklosti rodičů a dětí
5) beseda se spisovatelkou – autorkou pohádek Eliškou Poslaneckou
6) návštěva knihovny v Litomyšli a zapojení do akcí této knihovny
7) vytváření metodického portfolia s náměty na hodiny čtení a psaní apod.

Němčická básnička

tvorba a autorské čtení žáků 2.-5.ročníku
Děti hodnotily nejlepší práce a hlasovaly
2. třída: vítěz - Nikola Valíčková
3. třída: vítěz - Pavlína Kadrmasová
4. třída: vítěz - Tereza Vrbická a Marika Šejblová
(stejný počet hlasů)
5. třída: vítěz - Jiří Věneček

Zlatý pásek teče tudy,
jsou tu lidi, kopce domy, stromy.
Je tu škola, školka, hřbitov,
hřiště máme tu i koupaliště.
Němčice jsou krásná obec,
bydlím tu a jsem tu rád.
Jan Kadrmas, 5.roč.

Němčice jsou krásná ves,
zná ji přece každý pes.
V Němčicích je naše škola,
všude vidím krásná kola.
Děti si tu rády hrají,
kamarády tady mají.

Němčice, Němčice, Němčice,
je tu slyšet každý hlásek.
Je to pěkná vesnice,
teče tu i Zlatý pásek.
Je tu i školka,
stojí vedle školy.
Chodí tam každý kluk a každá holka,
jen tu nejsou poblíž hory.
Romana Soukupová, 5.roč.

Další akce

Němčice je malá ves,
v noci tady vyje pes.
Když je v Němčicích zima,
děti křičí – je to prima!
Když je léto ve dveřích,
dětem se na tváři objeví smích.
Filip Matoušek, 5.roč.

v Tříkrálová sbírka - do této charitativní akce se zapojila Katka Kladivová, Soňa Urbánková a Karolína Zolflová - děvčata si zaslouží velkou pochvalu
v Péče o krmítko během zimy - ptačí jídelníček
v Návštěva filmového představení „Madagaskar 2“
Katka Kovářová, 5.roč.
v Schůzka Ekotýmu
v Zapojení do akce „Jeden svět“- promítání dokumentárního filmu „Místo do školy
do dolu“ o životě dětí v různých částech světa, porovnání s naším životním stylem
v Dětská práva - projekt osobnostní výchovy-porovnávání práv a povinností
v Karneval v KD Němčice
v Pokračování soutěže ve sběru vybitých baterií a drobných nefunkčních spotřebičů
v Soutěž " Zdravá 5 " - zdravý životní styl - vytvoření zdravého jídelníčku na 1 den
v Charitativní akce CPK Chrpa - pomoc handicapovaným - přispěli : Jára Kovář,
Honza Formánek, Jirka Beran, Eva Vojtíšková, Viola Jasanská, Katka Kladivová,
Jiří Věneček –vybrali jsme 210,-Kč
v Soutěž v recitaci - DDM Litomyšl - na 4. místě se umístil Matěj Vrbický z 1. třídy
v Akce školní družiny - bowling v Litomyšli
v Odpoledne plné her

CO PLÁNUJEME

v Velikonoční tvoření
v Čištění studánky u Kačenek
v Tradiční úklid obce-zapojení do celosvětové akce „Clean up the World“
v Dokrmení a vypuštění našeho ježka do volné přírody
v Plavecký výcvik - středa 25. 3. 2009 ( potom každou středu ), odjezd od školy v
7:30 h, s sebou : plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, hřeben, svačinu,
vhodné oblečení na cestu,
v Schůzka školního ekotýmu
v Měření kvality vody ve Zlatém pásku a v Loučné - srovnání
v Projektový den - "Den vody"
v Návštěva knihovny - beseda s knihovnicí
v Beseda se spisovatelkou Eliškou Polaneckou
v Péče o ježka - probuzení po zimním spánku
v Odpoledne plné her - pro celou rodinu
v Divadelní představení v Litomyšli - Jak se zachraňuje Země
v Soutěžní akce ke Dni Země
v Školu v přírodě( týdenní pobyt v Toulavcových maštalích)
v Den matek- flétnový koncert
v Zapojení do soutěže Kniha a já
v Zapojení do celoevropské akce „Spring in Europe

Den otevřených dveří a zápis do 1.ročníku

EKOŠKOLA

20. ledna se naše škola otevřela pro veřejnost, každý se
mohl přijít podívat, jak je naše škola vybavená, co se zde v poslední
době změnilo, seznámit se s naším vzdělávacím programem.
V následujícím týdnu se konal zápis do 1.ročníku. Přivítali
jsme 6 budoucích školáčků. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru,
těšíme se na spolupráci a především na nové žáčky.

Výtvarka z odpadových
materiálů

Při výtvarné výchově
jsme se opět snažili ukázat dětem
možnosti využití odpadových materiálů při vlastní tvorbě. Tentokrát byly
námětem dopravní prostředky.

Recyklohraní

Lednovým
soutěžním
úkolem
bylo popsat příběh
staré nepotřebné věci
- k jakému účelu
sloužila, co se s ní
stalo, kam ji její
majitelé
odložili.
Vybrané práce dětí si
můžete prohlédnout na
internetu nebo ve školním časopise. Dalším soutěžním úkolem bylo popsat, jak naše škola nakládá s odpady. Za splnění tohoto úkolu jsme
získali 200 bodů. Od začátku soutěže jsme nasbírali již 595 bodů, které
si budeme moci vyměnit za drobné hry a výtvarný materiál.

Zimní krmení zvířátek

V pátek 9. ledna jsme se s
přírodovědným kroužkem
vypravili do zhořského lesa
nakrmit lesní zvířátka. Jako
pochoutku do krmelce jsme
jim dali sušené kaštany,
které jsme na podzim nasbírali, mrkev a jablíčka.

M a t e ø s k á
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od září 2009 bude navýšena kapacita MŠ až na 40 dětí. Je tedy
předpo-klad, že všem žádostem bude vyhověno. V případě, že kapacita
MŠ nebude naplněna, přijmeme i děti z jiných obcí.
Obecná pravidla pro přijímání dětí do MŠ :

š k o l a

Karneval ve školce

Karnevalové dopoledne patří k tradičním slavnostem v naší školce.
Děti se již celý týden těší a počítají, kolikrát se ještě vyspí a bude karneval. I
letos bylo jsme se těšili na středu 4. března. Děti už od rána pomáhaly s výzdobou třídy, radostně vyskakovaly na zavěšené balónky a ptaly se, kdy už
začneme.

Ve výběru upřednostníme:

1. Předškoláky
2. Děti zaměstnaných matek
3. Děti podle věku

Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že školné bude za dítě uhrazeno
od září, a to i tehdy, že do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.
O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem
MŠ. Dle § 183 zákona 561 / 2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
provádí ve správním řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad prostřednictvím MŠ.

Zápis do MŠ se uskuteční 16. dubna 2009
v budově MŠ od 13:00 do 17:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děti z naší mateřské školky děkují těm
občanům, kteří pod okny MŠ nevenčí
psy. Pokud se Vám ale pejsek
zaběhne, ukliďte si, prosím, po
něm.
Děkujeme!

Po svačince se děti oblékly do připravených masek.
Nejprve jsme se navzájem prohlédli a obdivovali, jak to
všem sluší. Pak byl slavnostní průvod, tanec masek a
začaly soutěže. Děti zachraňovaly ryby, co uvízly na souši a
závodily, kdo je dříve donese do vody. Líbila se i soutěž ve
skákání na velikém míči. Přišla také návštěva – velký unavený
pirát a rozpustilý klaun. Nechyběla tradiční židličková a tanečky ve dvojicích.
Děti dostaly bombonky, balónky a karnevalovou omalovánku.
Školkou se rozléhal radostný smích a velkou odměnou nám byla
věta, kterou spontánně pronesl náš tříletý kamarád – „Ten karneval byl ale
super!“
- Věra Doležalová

k zamyšlení...
Vychováváme generaci "slabých idiotů" ?

O zoufalém činu jistého učitele, kterého dva spratci (dámám se
omlouvám, ale slušnější výraz s těmito školáky odmítám spojovat) dohnali
svým bezohledným chováním k sebevraždě, asi slyšel téměř každý. Původně
jsem o souvislostech problému psát nechtěl, už jen kvůli klidu pozůstalých i
zemřelého - nicméně to co se stalo, ve mne vyvolalo mnoho asociací, o které
bych se s laskavým čtenářem rád podělil.
I proto následující článek nebude monotematický. Rád bych na pozadí tragického příběhu formuloval několik myšlenek ohledně aktuálního stavu výchovy
a vzdělávání. Za případné poznámky v diskusi budu velmi vděčný.
Většina měřítek mě stále řadí do „mladé generace“, byť už do její horní
poloviny. Komunistické školství jsem prakticky nezažil (listopad 1989 mě
zastihl jako prvňáčka) a tak nemohu snad být obviňován z toho, že chci zpět
nějaké rudé pořádky, které z žáků dělaly manipulovatelnou masu.
To opravdu nechci, přesto si však myslím, že liberální trendy v českém školství již překročily nejen mez obecné prospěšnosti, ale místy i únosnosti.
Nebyl jsem vzorné dítě, spíše naopak. Už na základní škole mě
stíhaly třídní a ředitelské důtky, většinou za nějaké ty klukovské rvačky,
vykřikování a tak podobně. V šestnácti jsem se poněkud zklidnil, nicméně
ještě předtím jsem se v prvním ročníku gymnázia stihl „zapsat“ trojkou z
chování, poté co se nám s kamarády na výletě vymkl z rukou alkoholový
dýchánek.
Proti tomu, co čím dál častěji slýchám dnes, si ale připadám jako učiněný
andílek.
Často jsme se jako kluci prali, ale naše jednání oproti dnešním „prohřeškům“ v sobě neslo podstatně méně zákeřnosti a zbabělosti. Dnes mám
spíše dojem, že dětičky se bojí jít do konfrontace, kde jim hrozí nějaký ten šrám
a tak dusí podstatně slabší spolužáky, provokují učitele, kteří „na ně
nemůžou“ a obecně se uchylují k podpásovkám. To, co bylo za nás
považováno za projev „srabství“ (terminus technicus z let mé povinné školní
docházky), dnes část školáků (zdaleka ne všichni), považuje za „rebelství“.
„Seber si to sám, šmejde“ opáčil patnáctiletý spratek na učitelův
požadavek, aby si posbíral nepořádek na své lavici. Učitel jej za to – z mého
pohledu naprosto oprávněně – profackoval, načež ublížený grázlík uraženě
opustil hodinu. Druhý spratek vše nahrál mobilním telefonem a zveřejnil na
internetu.
Něco podobného se přirozeně může stát, neboť každé společenství
v sobě zahrnuje jistý procentuální počet kreatur, nicméně průběh okolností po
zveřejnění nahrávky mě šokoval.
Popotahován byl totiž namísto spratků samotný učitel. Od rodičů zfackovaného školáka chodily stížnosti, učitel byl donucen se omlouvat, škola
vyjadřovala lítost nad „pochybením“… a já nevěřil vlastním uším.
Proti učiteli byla téměř vedena mediální kampaň, uražený spratek si
hrál na chudinku, která dokonce kvůli „brutalitě“ učitele musela změnit školu a
vedení školy se ještě kaje, místo, aby se vší rozhodností hájilo skutečnou oběť,
tedy dehonestovaného pedagoga. Vedení, které se za svého kolegu není
schopno v podobné situaci postavit a nechá věc dojít až k „řešení
provazem“, zasluhuje pohrdání.
Dámy a pánové, osobně si myslím, že pokud nám ještě zůstal
rozum, musíme učitelovo „napadení žáka“ vnímat jako v dané situaci naprosto adekvátní čin. Po takové větě považuji za plně přiměřené chytnout spratka
pod krkem a vrazit mu pár poctivých facek. Následně by ještě měla být „zbitému školákovi“ napařena neomluvená hodina za svévolné opuštění třídy.
Pojmu – li celou situaci poněkud všeobecněji, pak musím říci, že už
se mi zajídá neustálé tlachání o tom, že žák je učiteli partnerem a kamarádem. To platí částečně pro vysokou školu, velmi omezeně to může fungovat ve
středoškolském procesu, ale na základní škole něco takového nemá absolutně co dělat. Učitel je především nadřízený – na všech stupních vzdělávání,
tedy určitá autorita. Nemusím ho mít rád, ale měl bych v jednání s ním
dodržovat určité formální znaky. Tykání a nadávání do šmejdů mezi ně
nepatří.
Mimochodem, všimli jste si, že zatímco jméno nešťastného pedagoga bylo ihned uveřejněno většinou médií, jména spratků jsme se nedověděli
? Jsou totiž ještě nezletilí, mají svá práva a zveřejnění jejich jmen by poškodilo jejich citlivé duše. Vítejte ve zvrácené realitě.
Z vlastní zkušenosti vím, že je možné mít k učiteli dobrý vztah a
zároveň ho brát jako autoritu. Jen v nejlepším vzpomínám na našeho gym-

naziálního zeměpisáře a tělocvikáře, pana profesora Hýžu (zdravím, pokud
čtete tyto řádky, pane profesore), se kterým jsem si párkrát zašel po škole i na
pivko, ale vždy to pro mě byl maximálně respektovaný „pan profesor“.
Ve školství zkrátka existuje jistá hierarchie, jejíž principy musí být dodržovány
a vymáhány, pokud nechceme mít ze školy…. Však víte co.
Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflování“ a
naopak „rozvoji osobnosti“ studenta. Tento přístup považuji za sebevražedný,
protože produkuje zejména sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem
odborníka žvatlat pitomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové.
Pokud chci se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti
či nesprávnosti bombardování nacistického Německa, pak musím mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslovou situaci „Třetí říše“ a
vědět o základních souvislostech. Tolik vychvalované „vyhledávání informací“
na internetu je naprosto nedostačující.
Sám jsem na gymnáziu často polemizoval s třídním profesorem.
Učil nás češtinu v kombinaci s dějepisem a mne historie i literatura vždy
velmi zajímala. Pan profesor vzájemnou debatu připouštěl zejména ze dvou
důvodů – k problematice jsem měl „nabiflovánu“ solidní informační základnu a
své poznámky jsem vyslovoval s veškerou formální slušností a respektem k
jeho postavení. Má osobnost tím nijak dotčena nebyla.
V dnešním pojetí totiž „rozvoj žákovy osobnosti“ znamená
odbourávání pravidel slušnosti. Spratek s čerstvě nabytým občanským
průkazem tedy může učitele celkem bez problémů nazývat šmejdem, ovšem
pokud mu pedagog „střihne výchovnou“, vrhají se na celou věc média a
nafukují zanedbatelný incident do absurdních rozměrů.
Dětičky jsou vlastně chráněny. Mají svá neporušitelná práva, která jim zaručují rozvoj osobnosti. Chovají – li se jako dva výše zmiňovaní spratci, musíme pro
ně mít pochopení, neboť rozvíjejí svou osobnost.
Ministr školství, Ondřej Liška, se nechal slyšet, že se s liberálními
trendy ve školství musíme smířit a přizpůsobit jim systém výuky. To mě
nepřekvapuje, protože od Strany Zelených se konstantně nedá očekávat nic
dobrého. Ovšem když i někdejší stínový ministr školství za ODS doporučoval
zrušit vstávání studentů a nahradit ho podáním ruky s pedagogem, domníval
jsem se, že obě strany patrně fúzovaly.
Osobně zastávám poměrně pesimistickou teorii, že naše
(post)západní společnost si již několik let vychovává do budoucna generace
„slabých idiotů“. Generace které – zjednodušeně řečeno – nesportují a nečtou. Obojí je přitom nesmírně důležité. Četba rozšiřuje obzory a vytváří slovní
zásobu, sport zvyšuje fyzickou kondici, přičemž zároveň nutí člověka
dodržovat určitou disciplínu. I proto jsme byli s bratrem k oběma činnostem
vedeni.
Dnes ovšem kolem sebe vidím všudypřítomné tažení proti „biflování“ a proti
„přetěžování dětí“. Hloupá tvrzení, že tělocvikář páchá na dítěti násilí když ho
učí proti jeho vůli kupříkladu kotoul nazad jsou dnes poměrně častou tezí
nejrůznějších „expertů“.
V kombinaci s neustálým vysedáváním před počítači a osvojováním si jakéhosi podivného zkratkovitého jazyka – „PCspeaku“ se nám před
očima vytváří neradostný obraz : Fyzicky slabý hlupák se sklony k citové plochosti. Jedná se o nejhorší trojkombinaci ze všech možných
Jedinou výraznou předností takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost používání IT technologií. Není to poněkud málo ?
Důkazem budiž opticky rostoucí počet rachitických nebo naopak „vyžraných“
puberťáků s kšiltovkami nakřivo, jejichž hovory se točí výhradně okolo konzolí,
péespéček a podobných věciček.
Jistě, jedná se o celospolečenský problém, z něhož nemůže být
viněno pouze školství. Výrazný vliv sehrává upadající prestiž rodiny jako instituce. Vztáhnu – li opět svou úvahu na případ mrtvého učitele, pak je jistě
hodno pozornosti, jak se k celé záležitosti staví rodiny obou spratků.
Nevím, jakou zkušenost prodělal laskavý čtenář, ovšem kdyby moje maličkost
doma sdělila, že byla učitelem zpohlavkována za vulgární nadávku, okamžitě
by ze strany otce přiletěl pozdrav od horní končetiny.
Ale to je přece dnes nemoderní, co kdyby utrpěla má křehká dětská
osobnost, že ?
Abych nekončil negativně – zdaleka netvrdím, že je vše ztraceno.
Pouze chci říci, že zavádění nějakých demokratických principů do oblasti
výuky a výchovy samo sebe více a více diskredituje a zdá se být cestou
špatným směrem.
Možná bychom měli mít na paměti slova Thomase Jeffersona o
existenci jisté přirozené hierarchie, zahrnující systém tradičních autorit.
Třeba i proto, aby učitelé těch provazů nepotřebovali víc.
- Marek Skřipský (Autor je Internetový publicista, vyšlo 4.2.2009)

SDH Nìmèice
17.1.2009 se uskutečnila výroční valná hromada sboru v
Kulturním domě. Podařilo se nám zúčastnit téměř všech výroční hromad v
okrsku č. 6 včetně jedné hromady okrskové,
která se letos konala 20.2. na místním sále
s poměrně velkou účastí včetně velitele a
ředitele HZS Ústí nad Orlicí, starosty okrsku
a některých starostů obcí.
27.2. jsme se zúčastnili školení zdravovědy
ve Vlčkově. Přednášku vedl záchranář z
Hradce Králové.
28.2. jsme uspořádali Maškarní ples, při
kterém zahrála hudební skupina Náhoda z
Litomyšle. Přišlo přes 100 platících hostů,
takže s účastí můžeme být spokojení, i
když kdyby se nám podařilo naplnit
kapacitu sálu mohli jsme se radovat, tak
snad příští rok…. . K vidění bylo mnoho
perfektních masek. Jako nejlepší byla
vyhlášena maska králíků z klobouku
(Jaroslav Vytlačil ml. a Andrea
Morávková) Je na místě pochválit všechny „zmaskované“ i proto, že nebylo
jednoduché nejlepší masku vybrat.
Rozhodně musíme poděkovat všem
sponzorům, protože se nám díky nim
podařila dát dohromady bohatá tombola.
Snad se ostatní sponzoři neurazí, když
vyzvednu pana Lubomíra Marka, který
nám sponzoruje kapelu. Je nutno říci, že
bez podpory sponzorů by jsme ples

nemohli pořádat – náklady
jsou opravdu vysoké.
13.3. jsme vypomohli v
počtu pěti lidí jako pořadatelská služba na maturitním
plese Pedagogické školy
Litomyšl ve Smetanově
domě.
Na závěr Vás všechny
srdečně zveme na tradiční
Pálení čarodějnic, které se
uskuteční 30.4. v Přírodním areálu na Člupku.

Nìmèická Šopka - Propozice soutìe

§1 Cíl
Cílem soutěže je propagace výroby kvalitních domácích pálenek a ocenění nejjakostnějších z nich.

§2 Účastníci
Soutěž probíhá anonymně.
Účast v soutěži je dobrovolná.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu
pohlaví, rasy, vyznání či místa bydliště.
Soutěžícím se stává účastník, který přihlásí do soutěže alespoň jeden vzorek
domácí pálenky. Přihlášení více vzorků od stejného soutěžícího se připouští. V
den soutěže musí být každý soutěžící osobně přítomen, nebo musí jmenovat
svého zástupce.
Hodnotitelem se může stát účastník soutěže, který zaplatí "Koštovné". Každý
hodnotitel obdrží vlastní štamprle a formulář, který ho opravňuje k ochutnávce
libovolného počtu vzorků (kolik vydrží, ale z každého vzorku pouze jednou). Do
formuláře vyplní své jméno a bude tam zapisovat hodnocení jednotlivých
vzorků. Každý soutěžící se automaticky stává hodnotitelem. Nebude-li mít
zájem, může jmenovat svého náhradníka. Hodnotitelů může být nejvýše 50.
§3 Kategorie
- Letní peckovice (třešeň, meruňka, špendlík, ryngle)
- Jádrovice (jablko, hruška, oskeruše)
- Slivovice (švestka, durancie)
- Ostatní ovoce
Pokud nebude v některé kategorii přihlášeno alespoň 5 vzorků, bude zrušena
a vzorky budou přesunuty do kategorie Ostatní ovoce. Naopak, v případě přihlášení 5 a více vzorků stejného druhu v kategorii Ostatní ovoce, bude tento
druh hodnocen a vyhlášen samostatně.

§4 Podmínky zařazení vzorku do soutěže
- vzorek je ovocný destilát bez příměsi sladidel, arómat a barviv
- vzorek destilátu pochází z vlastní produkce soutěžícího
- objem vzorku nejméně 0,5 litru
- lihovitost vzorku v rozmezí 45% - 55%
- vzorek je předán v čiré skleněné láhvi opatřené šroubovacím uzávěrem
- pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže vzorky, které by mohly
ohrozit zdraví hodnotitelů

§5 Průběh přihlášení vzorku do soutěže
- vzorky je možno přihlásit do soutěže od 1.4.2009 do 24.4.2009 u Dany
Urbánkové v Němčicích č.p. 102
- ke každému vzorku je třeba udat jméno, příjmení a bydliště soutěžícího,
druh destilátu (ovoce ze kterého byl vyroben), obsah alkoholu a rok
vypálení
- přihlášené vzorky budou očíslovány a zapsány do seznamu přihlášených
vzorků, který zůstane až do ukončení vyhodnocení utajen

§6 Hodnocení
- hodnocení probíhá neanonymně
- ochutnávka představuje jeden „Standardní lok“
(pro rejpaly: Standardní lok = 1cl tj. 1/2 malého "panáka")
- hodnotí se: čistota, barva, vůně, chuť, jemnost
- hodnocení bude ukončeno v 18:00, vyhodnocení proběhne následně
- pro každý vzorek se vyškrtne nejlepší a nejhorší hodnocení a výsledná
známka se vypočítá jako aritmetický průměr zbývajících hodnocení
- vyhlašuje se absolutní vítěz a 3 nejlepší v každé kategorii
- všichni ocenění obdrží diplom, absolutní vítěz navíc putovní pohár
- po vyhlášení výsledků může na požádání kterýkoli účastník nahlédnout
do záznamů a provést si vlastní kontrolu

S p o r t

-
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Konečné výsledky ankety Sportovec roku 2008 regionu Svitavska
JEDNOTLIVCI – DOROST

1. Vlčková Zuzana (triatlon a duatlon, TT MiP Polička) – V roce 2008 v kategorii dorostenek se zúčastnila 6ti závodů ČP v triatlonu, z tohoto 5 vyhrála,
stala se mistriní republiky a vyhrála ČP, dále vyhrála 2 závody ČP v duatlonu
a rovněž se stala mistriní republiky a vítězkou ČP v duatlonu, je juniorskou
reprezentantkou ČR, v závodě olympijských nadějí v Polsku obsadila 4 místo,

/

Šachy

/

Letošní rok jsme zahájili útokem na přední příčky domácím
zápasem s ŠK Tropic Lanškroun a zvítězili po celkem hladkém průběhu 5 : 0.
Vítězství si připsali Pail, Pěkník, Racek, Myška a Vrbický.
Honba za vítězstvím v soutěži pokračovala v dalším kole, kdy
jsme hráli v Poličce s tamním TJ Štefanydes Polička D. Zápas jsme po
nepříliš vydařeném začátku přivedli k jasnému vítězství 4,5:0,5, kdy zvítězili
Pail, Pěkník, Racek, Myška, remizoval Jasanský K.
S vidinou dalšího jasného vítězství jsme po dalších 14 dnech nastoupili na domácích šachovnicích proti do té chvíle jasně posledním TJ Štefanydes Polička E. Opak byl pravdou a po snad největším výprasku jaký jsme
v této sezóně utrpěli, jsme odešli poražení 1,5 : 3,5, kdy zvítězil pouze Pail,
remizoval Racek, poraženi byli Jasanský K, Myška a Pokorný. Útěchou nám
může být skutečnost, že radost hostů byl obrovská.
Poučení krizovým vývojem v tomto neúspěšném zápase jsme jeli
k posledními utkání v letošní soutěži na šachovnice silného, do této chvíle
třetího družstva v soutěži, ŠK Svitavy C. Případným vítězstvím bychom se
mohli dostat i na třetí příčku. Zodpovědným výkonem v nejsilnější sestavě
jsme nedali soupeřům moc prostoru k manévrování a nakonec jsme zvítězili
výrazným rozdílem 4,5 : 0,5, vítězství si připsali Pail, Jasanský K, Racek,
Myška, remizoval Pěkník.
Vhledem k dalším, pro nás příznivým výsledkům v dalších
zápasech jsme nakonec skutečně obsadili konečné třetí místo v Krajské
soutěži východ (KSV) a obhájili tak výsledek z loňského roku. Může nás těšit,
že stejně jako v loni jsme jediní dokázali porazit vítěze letošního ročníků KSV
TJ Sokol Krouna. Za předvedené výkony bych chtěl poděkovat všem našim
hráčům. Dále bych chtěl vyzvat všechny případné zájemce o šachovou hru,
aby rozšířili naše řady, případné posily bychom opravdu uvítali.
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hodnocení družstev po. 9. kole, konečné pořadí

Družstvo
TJ Sokol Krouna
Sokol Městečko Trnávka
TJ Sokol Němčice
ŠK Svitavy C
Lokomotiva Č. Třebová C
Jiskra Litomyšl B
TJ Štafanydes Polička D
TJ Štafanydes Polička E
ŠK Tropic Lanškroun

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
6
4
4
4
3
3
2
0

R
1
1
2
1
1
1
0
0
1

P
1
1
2
3
3
4
5
6
7

B Výher Skóre
19 26
29 : 11
19 25 28,5 : 11,5
14 21 25,5 : 14.5
13 15 18,5 : 21,5
13 14 18,5 : 21,5
10 13
19 : 21
9 12 15,5 : 24,5
6 12 15,5 : 24,5
1
7 10 : 30

Pořadí jednotlivců
1. Štulík Jiří
TJ Sokol Krouna
2. Zeman Arnošt Sokol Městečko Trnávka
3. Netolický Josef TJ Sokol Krouna
4. Pěkník Milan
TJ Sokol Němčice
6. Pail Milan
TJ Sokol Němčice
11. Racek Josef
TJ Sokol Němčice
20. Jasanský Karel TJ Sokol Němčice
28. Myška František TJ Sokol Němčice
54. Dubišar Jiří
TJ Sokol Němčice
56. Vrbický Ladislav TJ Sokol Němčice
57. Pokorný Josef TJ Sokol Němčice
59. Hůlka Libor
TJ Sokol Němčice
60. Miller Roman TJ Sokol Němčice

6,5/7 (body)
6,5/8
6,5/8
5,5/7
5,0/7
4,5/6
3,5/6
3,0/4
1,0/2
1,0/2
1,0/3
0,5/1
0,5/1
- Josef Racek

na MS v duatlonu v Rimini obsadila 17. místo. V roce 2008 bezkonkurenčně
vládla v ČR jak v triatlonu tak duatlonu.

2. Kolouch Lukáš (travní lyžování, TJ Slovan Moravská Třebová) – V roce 2008
zvítězil v celkové kvalifikaciSP-juniorů v lyžování na trávě, 7. místo ve SP
mužů, 5. místo na juniorském MS ve slalomu, 8. místo v obřím slalomu na MS,
10. místo na juniorském MS v superkombinaci, vítěz celkové kvalifikace juniorů
v ČP.
3. Nováková Julie (karate, Jiskra Litomyšl) – 1. místo na MR v karate pro rok
2008, soutěž kumite juniorek nad 59 kg.
4. Beneš David (lehká atletika, Atletika Polička) – V roce 2008 v kategorii
dorostenec je MR na dráze v trojskoku, 3. místo na MČR na dráze ve skoku
dalekém, několikanásobný mistr kraje v hale i na dráze, reprezentant ČR.
5. Jůzová Lenka (karate, Karatedo Němčice) – 1. místo na MČR v karatekumite do 54 kg A je v užším výběru do reprezentace ČR a je nominována na ME mládeže do Paříže, nejlepší dorostenka Pardubického kraje

Co je nového
u DC S.L.Z.A. Nìmèice

0

Novou sezonu jsme zahájili v září 2008. Zpočátku
nás naše výsledky zrovna netěšily. Ke konci prosince jsme
drželi smolné předposlední místo.
Rok 2009 jsme začali podstatně lépe, povedlo se nám několik
pěkných zápasů a nyní zaujímáme krásné třetí místo v I. lize Svitavska, kde
se pravidelně utkáváme s týmy např. ze Svitav, České Třebové, Vraclavi,
Poličky a dalších obcí v regionu.
Trénujeme pravidelně každý pátek od 19.00 h v klubu DC.S.L.Z.A.
Domácí utkání hrajeme v neděli od 14.00 h dle rozpisu také v klubu.
Budeme rádi, pokud se přijdete podívat a trochu nás i povzbudit. V
pátek si můžete vyzkoušet zahrát, třeba vás tato hra zaujme. Stále hledáme
nové hráče. Rádi bychom založili „B“ tým a případně rozšířili naši členskou základnu. Proto, jestli se mezi vámi najde někdo, kdo by to chtěl zkusit ( nevadí,
že šipky nikdy v ruce nedržel ), odhoďte stud a přijďte mezi nás.

Průběžné pořadí 1.liga Svitavsko k 10.3.2009.
Družstvo
Kol V VP R PP
1. Typos Ústí nad Orlicí
18 15 1 0 0
2. Skokani Polička
18 14 0 0 1
3. DC S.L.Z.A. Němčice
18 10 2 0 0
4. Calibra Česká Třebová B 18 8 1 0 1
5. SK Mikuleč
18 8 0 0 1
6. Liga Vyjímečných Svitavy 17 8 0 0 0
7. Vršovci
17 3 1 0 2
8. Snajpři Bystré
18 0 0 0 0

P
2
3
6
8
9
9
11
18

K
0
1
0
0
0
0
0
18

Skore Legy Body
217:108 0:0 47
210:115 0:0 42
192:134 0:0 34
173:153 0:0 27
169:156 0:0 25
171:135 0:0 24
151:158 0:0 13
0:324 0:0 -18

- Za DC S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas ml.

25.4.
30.4.
6.6.
20.6.
20.6.

Kalendář akcí

SZMKT - Němčická Šťopka (Hasičská zbrojnice)
SDH
- Pálení čarodějnic (areál Člupek)
Sokol
- volejbalový turnaj “O Putovní pohár
starosty obce Němčice" (areál Člupek)
Obec
- IV. Němčická olympiáda (Němčice nad Hanou)
Šlégl
- II. Potlach u Zlatého pásku (areál za KD)
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v Kulturním domě v Němčicích

Karatedo Němčice

Oddíl vznikl v roce 2002. Prvního náboru se zúčastnilo
celkem osmnáct zájemců. V současné době navštěvuje
cvičení celkem devět cvičenců včetně trenéra. Nízký
počet ale neznamená snížení kvality oddílu. Za šest let
existence jsme se zúčastnili několika kulturních akcí, na
kterých jsme prezentovali naše bojové umění karate. Od
roku 2003 se pravidelně zúčastňujeme závodů a turnajů
v celé České republice. Výraznějších výsledků jsme
začali dosahovat v roce 2005, kdy jsme získali celkem devět cenných kovů (2
zlaté, 3 stříbrné, 4 bronzové) ze soutěží monitorovaných Českým Svazem
Karate. V roce 2006 se nám podařilo získat celkem třináct medailí (6 zlatých,
1 stříbrnou, 6 bronzových).
Největších úspěchů dosahuje jako již každoročně Lenka Jůzová.
Již po čtyři roky setrvává na pomyslném trůnu ve východočeském kraji ve své
kategorii kumite, v roce 2008 se jí podařilo zvítězit i v kata. Byla zvolena
nejlepší dorostenkou východočeského kraje a umístila se na pátém místě v
soutěži Nejlepší sportovec v regionu Svitavy za rok 2008. Umístění na Mistrovství České republiky je u ní již samozřejmostí, i když se posunuje stále do
obtížnějších starších věkových kategorií. Její úspěchy potvrzují, že patří mezi
špičku nejlepších závodnic u nás.
Všimli jsme si toho nejenom i my, ale i trenéři reprezentace
mládeže. Lenka se po celý rok 2008 účastnila reprezentačních soustředění a
byla ve sledování při výběru na Mistrovství Evropy. Sezónu se jí podařilo
úspěšně zakončit zlatou medailí z Mistrovství České republiky. Nejen to
patrně rozhodlo o její nominaci na Mistrovství Evropy mládeže konané v
lednu v metropoli Francie, Paříži. Bohužel jsme ji nemohli na tyto závody
doprovázet, ale Lenka se mohla zúčastnit, díky ochotě a finanční podpoře
některých němčických spoluobčanů a firem, za což jim patří vřelý dík. Lenka
hladce prošla prvním zápasem. V dalším kole díky lehkým kontaktům skonči-
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STOLNÍ
TENIS

V sobotu 3.ledna se sešli na sále Kulturního domu příznivci stolního
tenisu. Letos se premiérově konaly turnaje dva – registrovaných a neregistrovaných. Důvodem bylo přihlášení Němčic do okresní soutěže a tím už
nebylo možné hrát na každoročně pořádaném turnaji pro neregistrované. Tak
padlo rozhodnutí uspořádat dopoledne turnaj pro registrované hráče (okresních soutěží) a odpoledne pro hráče neregistrované.
Registrovaní: zúčastnilo se 18 hráčů (17 mužů a 1 žena), kteří byli rozlosování
do 4 skupin a z těchto skupin 16 hráčů postupovalo do vyřazovacích bojů o
umístění. Po dvouhrách byly rozehrány i čtyřhry, do kterých se přihlásilo 16
zúčastněných. Výsledky:
Dvouhry
1. Kovář Dušan
2. Janyš Ondřej
3. Suchý Jan
4. Hrubý Radek
5. Kuběnka Radek
6. Kalousek Petr
7. Beneš Václav
8. Rossler Milan

Čtyřhry
1. Janďourek Pavel a Kovář Dušan
2. Hořínek Jan a Rompotl Martin
3. Kalousek Petr a Suchý Jan

Neregistrovaní: zúčastnilo se 25 hráčů (23 mužů a 2 ženy). Hrálo se
v pěti skupinách, ze kterých postupovali první tři a jeden nejlépe hodnocený ze
čtvrtého místa. Tím vznikla šestnáctka hráčů, kteří se utkali o umístění (1. - 16.
místo). Ti co nepostoupili, hráli o další pořadí. I zde se po dvouhrách sehráli
čtyřhry, které si zahrálo 18 hráčů. Výsledky:

la. Prohra Lenky byla spíše taktická chyba, byly to pro ni první závody tohoto
charakteru. Doufáme, že jí forma vydrží.
Dalším závodníkem v našem malém oddílu je Pavel Suchánek. Již
po dvakrát se nominoval na Mistrovství ČR a letos tomu bylo také tak. Loni
se mu na MČR podařilo získat bronzovou medaili. Letos se bohužel nemohl
ze zdravotních důvodů zúčastnit.
Potřebnou posilou jsou i další členové, kteří sice nezávodí, ale oddílu pomáhají svou účastí na různých vystoupeních i přítomností na tréninku.
Jsou dobrými sparing partnery.
Novou mladou nadějí našeho oddílu je šikovná Terezka Vrbická,
která cvičí již druhý rok a doufáme, že její nadšení vydrží. Zúčastnila se již jednou závodů a pravidelně s námi vystupuje na ukázkách.
- Jiří Kohák

Děkujeme sponzorům
Obecní úřad Němčice
LIMES spol. s r.o.
Marek Lubomír
Vondra František
Vrbický Vladimír Němčice
Auto Hošek - Sdružení Člupek 66
Oddíl Stolního tenisu
SDH Němčice
TJ Sokol Němčice
C a N AUTO s.r.o Němčice
Miroslav Matoušek

Dvouhry
1. Netolický Michal
2. Škeřík Ivan
3. Plch Radovan
4. Šauer Pavel
5. Fišer Miloš
6. Šosová Jiřina
7. Kubíček Kamil
8. Doubrava Jan

Čtyřhry
1. Jasanská Petra a Jilg Stanislav
2. Beneš Václav ml. a Beneš Václav st.
3. Mikl Tomáš a Šauer Pavel

V letošním ročníku se dohrávalo o konečné umístění všech hráčů.
Tak i hráči, kteří nepostoupili se s turnajem neloučili, ale bojovali o své
umístění. Znamenalo to pro každého hráče 6 – 8 zápasů, což mnozí jistě uvítali. O umístění se sváděly největší bitvy, protože se zde potkávali hráči postejné herní úrovně. V tomto trendu – dohrávání turnaje, bychom chtěli pokračovat i v letech příštích.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům za účast a sponzorům za podporu.
- Za pořadatele Ivan Škeřík
Tabulka soutěže po 10. kole - Základní část
1. M. Třebová D
18 16 1 1 0 173:45
51
2. Svitavy C
18 16 0 2 0 167:54
50
3. Němčice A
18 15 1 2 0 170:73
49
4. Korouhev B
17 14 0 3 0 149:86
45
5. Morašice B
18
7 2 9 0 115:135 34
6. Vendolí B
17
6 1 10 0 120:126 30
7. Borová B
18
4 4 10 0 118:152 30
8. Litomyšl C
16
6 1 9 0 80:138 29
9. Polička D
18
4 3 11 0 111:151 29
10. Linhartice B
18
4 1 13 0 87:154 27
11. M. Třebová E
18
3 1 14 0 77:156 25
12. Vidlatá Seč C
16
2 1 13 0 55:152 21
- Václav Beneš
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