
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás letos poprvé pozdravit a tradičně oslovit na stránkách

našeho obecního zpravodaje. Nějak se nás ta zima nechtěla pustit, ale ve
dnech, kdy budete číst tyto stránky, nás snad již potěší jarní ovzduší, více tepla
a sluníčka. Však je již na čase, protože letmý pohled na menšící se hromady
dřeva i uhlí není nijak povzbudivý a člověk si mimoděk ihned začne v hlavě
přepočítávat kolik ho zase ta právě končící zima stála. Stejně tomu je i na obci
a rychle se točící elektroměry a plynoměry nevěstí nikdy nic dobrého. I když po
uzavření kalendářního roku odpočtem měřidel za elektrickou energii jsme zase
nedopadli až tak špatně, skončili jsem u přeplatku cca 20.000,- Kč. Za tuto
úsporu vděčíme především opravám na obecním vodovodu, kde jsme snížili
ztráty na historické minimum. Co se týče spotřeby plynu pro vytápění obecních
objektů, tam nám průběžné údaje signalizují nutnost počítat spíše s nedo-
platkem. Po ukončení topné sezony cca. v dubnu budeme rozhodně moudře-
jší. 

Jak jsem již předjímal v minulém zpravodaji, hlavními akcemi roku
2009 byly dostavba sportoviště a rozšíření provozu MŠ v Němčicích. 

Co se první investiční akce týče, koncem února proběhla  administra-
tivní kontrola bez identifikovaných nedostatků, které by měli za následek
snížení požadovaných způsobilých výdajů. Následně nám byla převedena i
odpovídající dotace v celkové výši 5 202 668,64 Kč. Bohužel jsme si této
částky moc dlouho neužili a bez zbytečného odkladu jsme ji poslali “o dům dál”
tedy KB k částečné úhradě úvěru z kterého byla celá stavba předfinancová-
na. Zbývající část úvěru bude řešena upřesněním podmínek pro její následné
splácení. Letos by tedy měl být konečně  po 18. letech dokončen celý areál.
Věřím, že po dostavbě a doladění některých nedostatků bude sportovní areál
dobře sloužit všem našim občanům. Čeká nás tam ještě dost práce, musíme
například ještě dořešit návštěvní řád a věnovat celému zařízení patřičnou
údržbu. 

K rozšíření MŠ, myslím,  není co zásadního dodat. Máme tam menší
provozní problém s vnitřní kanalizací, ale snad si i s ním poradíme. Celý škol-
ní areál si zaslouží naši větší pozornost, ale zatím nějak chybějí penízky. Moje
představa je ale celkem jednoduchá. V letošním roce zahájit přípravné práce
na PD, jež by nám poskytla základní informace, které budeme potřebovat pro
další postup prací. PD by měla být rozdělena do několika stavebních objektů,
s kterými by se dalo pracovat jak jednotlivě, tak i jako s celkem, dle potřeby a
požadavků jednotlivých dotčených titulů. Následně po vyhodnocení možností
by úvodní PD měly být dopracovány k danému obrazu. PD by měli především
obsahovat výměny oken, dveří, zateplení stěn a stropů, úpravy topení,
vnitřních vodovodů, případně kanalizací, otázku bytů na MŠ apod., dle okol-
ností. Ve hře zůstává i možná výstavba tělocvičny na objektu bývalé kotelny
školského areálu. 

Pomalu jsem se dostal k novému roku 2010, ale ještě když se vrátím
k právě uplynulému roku 2009, tak bych jej skutečně zhodnotil za poměrně
velmi hektický (díky dvěma uvedeným stavbám) ale i relativně úspěšný. Dle
mého názoru nedá se každý rok vybudovat něco velkého. Všechno chce svůj
čas, přípravu a hlavně peníze. Takže po celkem dobrých letech 2007, 2008,
2009, musí zákonitě přijít nějaký půst. Myslím, že to bude letošní a příští rok a
tato doba by měla být využita hlavně pro přípravu dalšího rozvoje obce. Čím
pečlivější (bohužel i dražší) bude příprava, tím lepší by měl být výsledek finál-
ní realizace. Není jednoduché stanovit další priority dalšího rozvoje. Oblastí je
hned několik, ale vždy začínáme a pak i končíme u peněz. Vyjmenuji pár
největších – školský areál, místní komunikace, chodníky, bývalá škola ve Zhoři,
roubená hospoda v Němčicích, podpora bydlení, apod.. Všechny jednotlivé

akce jsou za mnoho milionů Kč. Pak je ještě potřeba, když již něco postavíme,
zajisti tam nějaký udržitelný provoz. Zpět k letošnímu roku. Byť mluvím o půstu
v následujících dvou letech, opak může být pravdou. Na dobré cestě jsou pro-
tipovodňové úpravy a opěrná zeď s chodníkem na Člupku. Dá se říct, že reali-
zace obou akcí by mohla být v roce 2011. Nic nového prozatím u rekonstrukce
vodovodu Němčice. Práce na přípravě PD pro výstavbu chodníku ve Zhoři byly
obnoveny právě v těchto dnech po dohodě s projektantem. Vážným prob-
lémem zůstávají místní komunikace, dále pak zastaralé strojní vybavení a v
neposlední řadě například i ploché střechy obecních budov (viz MŠ). Ale prob-
lémy jsou od toho, aby se řešily. Nedá se vše udělat najednou, ale postupně
bychom měli zvládnout alespoň některé z nich. 

V únoru jsme také schválili rozpočet na rok 2010. Nebylo to zrovna
moc veselé čtení. V podstatě pokryjeme provozní náklady a konec. Příjmy a
výdaje jsme stanovili opravdu velmi opatrně. Je těžké v takovéto situaci pláno-
vat další rozvoj (viz výše), když je velmi hluboko do kapsy. Říkám zodpověd-
ně, že beze změny Rozpočtového Určení Daní si neumím další rozvoj obce
dost dobře představit. Odmítám zmedializované klišé o tom, že se některým
velkým městům peníze vezmou a dají je nám malým. To je lež a vlastně to ani
v podstatě nejde. Ty velká města tak ,,dobře“ hospodaří, že jim již žádné
peníze vzít nikdo prostě nemůže. Mohou se ale peníze vzít z mnoho desítek
ne-li stovek nesmyslných dotačních titulů na cokoliv si vzpomenete. Tam ty
peníze jsou a v podstatě nikdo neví kolik. Raději toto nechme, člověk by se
akorát rozčílil.

Na jaře nás také čekají první ze tří voleb v letošním roce. Nevím jak
kdo z vás, ale hodně těžko se budu rozhodovat koho volit. Já mám pocit, že
to začíná být úplně jedno (možná asi o to někomu právě jde). Mám pocit, že o
to jak se daří řadovým občanům a potažmo celému státu nikomu v podstatě
vůbec nejde. Jedni jako druzí si ,,kupují“ hlasy za laciné sliby a jednorázové
odpustky se zdůrazněním, že za tu současnou špatnou situaci právě mohou
všichni jejich političtí odpůrci. Vlastně již žádné diskusní pořady ani nesleduji,
protože to je dle mého názoru jen a jen ztráta času. Těžko říct, jestli v součas-
né situaci je volba nejmenšího zla opravdu tím správným řešením. 

Když se zase vrátím k letošnímu roku, tak nás čekají hlavně  menší
akce, obvykle ty, co jsme slibovali již v loni, možná předloni. Jedná se přede-
vším o úpravu u MŠ v Němčicích, práce na veřejných prostranstvích na Člup-
ku a ve Zhoři, stavby čekáren apod. 

Zaměřme se  nadále i na provoz vodovodu a kanalizace, kde hledáme
úspory především ve snížení spotřeby el. energie. Zatím bohužel bez
hmatatelnějšího výsledku. Doufám, že stávající rok nám přinese i pár dalších
dobrých kulturních a sportovních akcí, které se obvykle vydaří a přispívají k
dobré náladě a rozvoji společenského života v obci. I letos jsme se snažili v
rámci našich možností podpořit všechny žadatele o podporu jednotlivých
sdružení a spolků. Snad budou všichni alespoň trochu spokojeni . 

Závěrem přeji všem občanům, abychom se již konečně dočkali jara a užili
si pěkných dní co nejvíce. 
S pozdravem - Ing. Josef Racek, starosta obce
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Veřejné projednání nového

Územního plánu sídelního
útvaru Nìmèice

se koná  ve čtvrtek 15.4.2010 od 9:00 hod
v zasedací místnosti OÚ Němčice 
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Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C pronájem zemědělských pozemků na Podrybníku dle předložené nájemní
smlouvy v ceně 3.100,- Kč/rok za 1,3711 ha orné půdy a louky
C Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 v ceně díla
22.729,- Kč (vč. DPH)
CDohodu o provedení hudební produkce na obecním plese o ceně 8.800,- Kč
C prominutí nájmu za sál na každoroční turnaj ve stolním tenise dne 9.1. 2010
C opravy čp. 102 ve Zhoř
C přidělení bytu uchazeče z žádosti č.j.: 652/2008/St, došlé dne 13.11. 2009
na dobu určitou a to do 31.12. 2010. Současně zastupitelstvo obce zamítlo
další žádost o přidělení bytu č.j.: 586/2009/St
C podmíněně návrh na drobnou úpravu územního plánu Němčice v případě,
že bude proveditelná z hlediska zpracovatele. Se zpracovatelem projedná a
zajistí starosta obce
C Rozpočtovou změnu č. 2 obce Němčice, dle předloženého návrhu
C skácení dřevin dle předloženého návrhu místostarosty obce (1x lípa na
Pudilce a strom u silnice II/358). Bližší v rozhodnutích
C dostavbu sportoviště v Němčicích, výstavbu antukového hřiště v ceně díla
264 tis Kč, dle předložené Smlouvy o dílo 
C pokračování v projektu protipovodňových opatření  v rámci Mikroregionu
Litomyšlsko
C Zařazovací protokol majetku 042 MŠ v Němčicích po opravách v roce
2009
C termín veřejného zasedání zastupitelstva obce na 15.12. 2009 v sále KD
C dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 20071401
C poplatek za TKO na rok 2010 ve výši 470,- Kč/osoba/rok 
C příkaz k provedení inventur od 16.12. 2009 do 31.12. 2009
C rozpočtové provizorium od 1.1. 2010 do schválení rozpočtu na rok 2010, a
to ve výši 1/12 ročních výdajů dle skutečnosti v roce 2009, krom nasmlou-
vaných vztahů
C podání žádosti o dotaci pro SDH 
C případnou vinkulaci pojistné částky na objekt sportovních kabin ve prospěch
KB, poskytovatele úvěru na dostavbu sportovních kabin
C souhlasí s demolicí stavby čp. 75 na st.p. 7 v Němčicích,  místní části
Zhoř, vše v k.ú. Zhoř u České Třebové

C zařazení Sportovního areálu Němčice do majetku obce
C Směrnici č. 26 pro vedení účetnictví v příspěvkových organizacích obce
Němčice od 1.1. 2010 
C podání žádosti o dotaci na II. Etapu ÚP Němčice, čistopis, ve výši 140.000,-
Kč.  (8 – 0 – 0)
C předběžně umístění zařízení pro přenos dat pro o.s. Němčice.Net. Tech-
nické záležitosti budou projednány na společné pracovní schůzce mezi Obcí
Němčice, Fortech, s.r.o., a Němčice. Net .Výsledky schůzky budou předloženy
zastupitelstvu k projednání (7 – 0 – 1)  
C konečný návrh textové části ÚP Němčice, kde se připouští v zastavěné
části obce výstavba větrných a fotovoltaických elektráren pro osobní  spotře-
bu, v plochách smíšených výrobních výstavba bioplynových stanic a foto-
voltaických elektráren. Bližší v textu ÚP Němčice (8 – 0 – 0) 
C podání žádosti o zapůjčení 4 kontejnerů na separovaný sběr od společnos-
ti EKO-KOM. Druhy nádob upřesní starosta (8 – 0 – 0) 
C prodloužení Nájemní smlouvy na byt v čp. 114 v Němčicích (ZŠ), stáva-
jícímu uživateli od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010  (8 – 0 – 0) 
C Změnu č. 3 obce Němčice dle předloženého návrhu (8 – 0 – 0) 
C přípustné využití plochy smíšené výrobní pro výstavbu bioplynové elek-
trárny, tedy i v prostoru stávající farmy ZD Sloupnice (8 – 0 – 0) 

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D žádost o umístění fotovoltaické elektrárny ve Zhoři, převzaté dne 26.11.
2009. Požadavek je v rozporu se stávajícím i novým územním plánem obce
Němčice
D předložený návrh Mikroregionu Litomyšlsko na vedení hyppo nebo cyklo
tras po katastru obce Němčice a ani s jejich jiným umístěním v této lokalitě
D přidělení bytu v čp. 26 ve Zhoři, z důvodu jeho neobyvatelnosti
D žádost o prominutí nájmu za sál KD Němčice za akci 25. 12. 2009. Důvo-
dem je každoroční opakování stejné situace, opakující se slabá účast
návštěvníků a dále skutečnost, že o prominutí nájmu se má žádat před
konáním akce (8 – 0 – 0) 
D žádost o.s. Kontakt o finanční příspěvek z důvodu omezených finančních
zdrojů obce v roce 2010 (8 – 0 – 0) 

-OÚ
hlasování  -  (pro – proti – zdržel se)
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Spoleèenská kronika

V období od ledna do března
hhgg

se v naší obci narodili
Chochola Kryštof Němčice 94
Mackerlová Nela Němčice 65
Pavliš Jan Člupek 18

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

Vytlačil Jaroslav 80 let Němčice 18
Dubišarová  Marie 75 let Němčice 120 
Janouchová Jiřina 75 let Zhoř 60 
Pecháček Štěpán 75 let Zhoř 93
Štarman František 75 let Člupek 17
Vlková Zdeňka 75 let Němčice 30
Landová Božena 65 let Zhoř 41
Landa Josef 65 let Zhoř 41
Kadrmasová Jana 65 let Němčice 141
Rössler Jaroslav 65 let Člupek 39
Kumpoštová Marie 60 let Němčice 10
Vostárek Jaroslav 60 let Zhoř 30

jsme se rozloučili
Doležalová Marie Zhoř 11
Klement Vratislav Člupek 15
Kolek Miroslav Zhoř 69
Rubek Lumír Zhoř 87

hhgg

Silvestrovské vážení 
2009

Zpráva předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského vážení 
konaného 31.12.2009 v Kulturním domě v Němčicích. 

Celkem se ke zvážení dostavilo 170 občanů, což bylo to o 16 občanů více
než při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla 12879 kg
(průměrná hmotnost 75,76 kg). Z tohoto počtu bylo 101 místních (Němčice,
Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o celkové hmotnosti 7589 kg (průměrná
hmotnost 75,14 kg).
Okolní obce se zúčastnily tyto: Litomyšl (28, loni 33), Česká Třebová (7, loni
17), Choceň (2, loni 8), Praha (3), Sloupnice (3, loni 2), Trstenice (3), Dolní
Újezd (2), Osík (2), Kornice (2), Světlá nad Sázavou (2), Vysoké Mýto (2, loni
1), Lanškroun (1), Mělník (1), Přívrat (1), Rozsíčka (1), Vlčkov (1).

Celková hmotnost tříčlenné vážní komise byla 292 kg.

Letošním Nejváženějším občanem
se stal pan

Václav Štarman ze Člupku.

Vítězem vážení se pro rok 2009 stal pan Holec ml. z Chocně s hmotností
136 kg. Nejváženějším občanem Němčic se stal pan Václav Štarman ze
Člupku se 127 kg, na druhém místě se umístil Martin Tkadleček z Němčic
(123,5 kg) a na třetím místě Ladislav Beran st. z Němčic (120 kg).

Reportážní tým Svitavského deníku se letos dostavil v redukované sestavě,
tj. redaktorka a fotografka v jedné osobě.

- F. Šauer, SZMKT

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

27.3. 9:00 TJ Sokol Němčice A – Moravská Tř. D  (stolní tenis)
27.3. 9:00 TJ Sokol Němčice B – Linhartice A (stolní tenis)
27.3. 12:00 TJ Sokol Němčice A – Svitavy C  (stolní tenis)
27.3. 12:00 TJ Sokol Němčice B – Moravská Tř. E.  (stolní tenis) 

2.4. 17:00 Šipkaři Němčická šipka
3.4. 15:30 KD Velikonoční turnaj v

obrázkovém “Člověče nezlob se”
3.4. 20:00 KD Taneční zábava

24.4. Šlégl Operetní melodie  (Divadelní společnost Opava)
21.5. 17:00 Šipkaři Němčická šipka (vyhlášení vítězů, předání cen)
19.6. Šlégl III. Němčický potlach (host skupina Poutníci)

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e

11.4. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání (Luková)
18.4. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Tatenice B)
25.4. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (FK Jehnědí)

2.5. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Klášterec nad Orlicí)
9.5. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Albrechtice B)

16.5. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Verměřovice B)
23.5. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Dolní Dobrouč B)

6.6. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Tatenice B)
20.6. 16:00 TJ Sokol Mistrovské fotbalové utkání  (Klášterec nad Orlicí)

10.4. 14:00 SZMKT Němčická Šťopka

H ø i š t ì  T J S o k o l

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

V sobotu 10.4. od 1400 do 1800 bude
v Hasièské zbrojnici

probíhat

2. roèník

koštování  domácích

ovocných pálenek

Nìmèická Š�opka
Propozice soutìže na jiném místì èasopisu.

Koštovné 80 Kč.  Výtěžek akce bude věnován místní škole.

poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic 

v Nìmèicích

NABÍZÍM VÝPOMOC S TÌMITO PRACEMI

ZAHRADA NEMOVITOSTI
- údržba a úklid - opravy a údržba menšího rozsahu
- řez stromů, keřů a živých plotů - úklidové práce včetně odvozu
- drcení nebo odvoz větví
- sekání trávy i mulčovačem A JINÉ
- opravy oplocení a jiné práce - dle dohody

Miroslav Bohunek, ( 732 875 810



Tradice rodová a národní
Vlastimil Klíma, únor 1924

Není zajisté populární mluviti o tradicích v době, která pokrokovost
hledá v zásadním odporu ke všemu starému, a která se projevuje překotnou
honbou za něčím docela novým. Nacionalismus jest však pocitem zodpověd-
nosti k národnímu celku a tedy také k minulým i budoucím generacím národ-
ním. Nacionalismus – toť také úcta k tradicím.

Odpovědnost a úcta k národním tradicím je ovšem cizí tomu, kdo
nezná odpovědnosti a úcty k tradicím vlastního rodu. Vědomí, že naše krev a
naše srdce promluvily již před věky v činech našich předků, kteří se zasloužili
o národ, anebo kteří prostě žili jako poctiví lidé spravedlivým způsobem, ať
byli chudí či bohatí, slavní či neznámí, může nás naplniti sebevědomím a
hrdostí. Vědomí odpovědnosti k budoucím bytostem naší krve ponouká nás k
vážnému chápání vlastního života a k posuzovaní vlastního díla jako něčeho,
co nesmí lehkomyslně vyplývati z chvilkových nálad. Náš život je spoután
vztahem k životu našich předků a bude pokračovati v osobách těch, kdo při-
jdou po nás. Národ současný žil již v generacích minulých a ožije ve svých
generacích budoucích. Je zde souvislost a plynulost, jichž není možno
přerušiti ani zapříti, jsou svazky, jichž nemožno přervati žádnou revolucí. Život
každého jednotlivce a život národa nese stopy těchto vlivů, jimž není možno
se vyhnouti.

Zkušenosti a dojmy zesnulých jakoby podporovaly dnešní naše
rozhodování. Vědomí tradice přivádí nás ke klidné životní vyrovnanosti a staví
nás na životní dráhu, jejíž linie nemůže býti nápadně pokřivená. Tradice
přináší s sebou prvky jednoduchého taktu a jistotu vnějších forem jednání –
vlastnosti, jichž nemožno získati a jimž není možno se naučiti ani za přemíru
peněz.

Stará rodinná alba, staré obrazy, všecky starobylé památky rodu,
tyto viditelné stopy rodové tradice nepřestávají nám býti živou připomínkou;
před našima očima jakoby ležel vývoj našeho rodu; památka minulosti jest
závazkem a napomenutím. Pro staré památky není již, zdá se, místa v tzv.
moderních domácnostech a pro úctu k vlastnímu rodu v moderních srdcích.
Rodinný svéráz mizí. Mizí kouzlo domácího krbu, stejně mocné a stejně
nenahraditelné, ať jde o boháče či o chuďasa, poněvadž ho nelze dosáhnouti
zlatem; kouzlo, jehož sílu tak šťastně znázornil současný francouzský autor
Paul Géraldy ve své duchaplné hře „Aimer“.

Smysl pro duchovní hodnoty a idealistickou životní filosofii je vlast-
ní národní povaze francouzské. Vzpomínám svého vzácného přítele, člena
municipální rady pařížské, jenž s pýchou při prohlídce pařížské radnice uka-
zoval mi obraz, znázorňující řadu městských reprezentantů, kteří žili asi před
půl třetím stoletím. „Kdykoliv jdu kolem, zastavuji se s úctou před tímto
obrazem,“ pravil. „Je na něm kdesi jeden z mých předků. Hleďte, již tehdy pra-
coval náš rod pro francouzskou civilizaci.

Úcta k ušlechtilým tradicím je nesporně předností starých
měšťanských rodin – a v tom je snad jejich zvláštnost, nikoliv v penězích, ty
jsou dnes jinde ve větší míře. Úcta k tradicím zušlechťuje; a proto by měla býti

vlastností všech.
Úcta k tradicím vede ke snaze býti dobrým členem svého rodu.

Náhlý povýšenec, parvenu, nemá ovšem úcty k ničemu a k ničemu necítí
odpovědnosti; stydí se za minulost, chudí předci jsou mu přítěží, budoucnost
je mu životem ze den na den. Je člověkem bez páteře, nemá linie. Politický
přeběhlík a politicky bezcharakterní patolízal. Na člověku ušlechtilých tradic
nepoznáte, je-li chud či bohat; bohatství povýšencovo poznáte na první
pohled. Chování prvního je samozřejmé a jisté; společenské formy druhého
jsou násilné a směšné. Bařtipáni jsou lidé bez tradice, bez úcty k vlastní ro-
dině, záhadného původu a ještě záhadnější kariéry. Člověk znalý a dbalý
rodinných tradic je taktní a zdvořilý; parvenu je vždy nejbezcharakternějším
šéfem a nejprotivnějším společníkem. Je nepřítelem každému, kdo jím není
nadšen a jemuž se nemůže vyrovnati, byť sebevíce oplýval majetkem.

Úcta k vlastnímu rodu je úctou k určitému řádu; vzbuzuje smysl pro
povinnost k rodině, vlasti a pro spořádaný stát.

Marné jsou výklady o internacionále; lidstvo je pojem mlhavý,
neurčitý – národ je něco konkrétního, něco, v čem žijeme a co je kolem nás.
Marné jsou pokusy filosofie světoobčanství, když všichni jsme ve svém náro-
du určeni generacemi generací. Síla národní tradice je silnější než násilně
vykonstruovaná filosofie a politika; hlas krve se vždy ukáže koneckonců moc-
nější než tolik uměle přeceňované hmotné pohnutky.

Nemusíme popřít národní minulost a stydět se za ni, jen abychom
dělali tzv. pokrokovou politiku. Kde se neuznávají svazky, závazky a vztahy
minulosti a budoucnosti, kde se neuznává nic, co není materialistické, panuje
nevázanost a hrozí anarchie. To platí v životě jednotlivcově stejně, jako v
životě národa.

Bude snad moderní a pokrokové stydět se za to, že naší dávnou
minulost tvořili – čeští králové, že byli korunováni slavnou korunou svato-
václavskou, že po naší vlasti hrady českých pánů jsou dosud kamennými
památníky národní minulosti. A přece národní vzpomínky a tradice musí budit
a udržovat národní sebevědomí, sílu a odhodlání všech; a nehynoucí národní
památky musí zůstat symbolem nesmrtelnosti národa, hlasem minulosti, svěd-
kem, jenž stejně viděl do svědomí minulých, nás přítomných a jenž bude ještě
rozeznívati svědomí těch, kdo přijdou po nás. Je-li taková úcta k národním
tradicím zpátečnictvím, pak je záslužno býti zpátečníkem.

Moderní a pokrokový člověk musí dovést slíti potřebu přítomnosti s
tradicí a závazkem minulosti a s vědomím odpovědnosti k národní budouc-
nosti v konsonantní akord. Nemůže být zdravá politika, jež chce národní pří-
tomnost a budoucnost budovat na tom, že zapře nebo zkreslí to co je nejreál-
nějšího: národní minulost, národní povlovný vývoj, národní tradice.

Pokrok – ano; ale nezapomeňme, že svými činy můžeme také
mrtvé urazit a také národ mrtvých; i na nenarozených může býti spáchán
zločin, a tedy také na národu budoucích generací.

- Vlastimil Klíma

Tato stať z pera národně demokratického politika a publicisty Vlastimila Klímy (1898-1987), jež byla
otištěna v únoru roku 1924 v revui Národní myšlenka. Je natolik obecně pojatá že hovoří k dnešku i
po téměř devadesáti letech tak jasnou řečí, že nepotřebuje žádných dalších komentářů nebo
poznámek.

k z a m y š l e n í . . .

Jednoho dne se stalo, ze přišel
zahradník k holičovi aby se dal ostřihat.
Když byl hotov, ptal se kolik dluží... Holič
odpověděl: „Tento týden sloužím spolu-
občanům, tudíž nemohu brát žádné
peníze.“ Zahradník tedy poděkoval a
opustil holičství. 

Když holič otevírá svůj obchod příští ráno,
našel tam 12 růží s děkovným přáním.

Druhy den, přišel pekař, aby se dal
také ostříhat. Po stříháni se opakovalo
to samé. „Sloužím spoluobčanům tento
týden, tudíž nemohu připustit, abych
dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič. Pekař
byl rád a odešel.

Příští ráno, když holič otevírá svůj
krámek, vidí sáček se 12 koblížky

upečenými do zlatova a s děkovnou kar-
tou ...

Ten samý den, přišel vládní činitel a
nechal se také ostříhat. Když chtěl platit,
slyší totéž: „Sloužím tento týden spolu-
občanům, tudíž nemohu vaše peníze při-
jmout,“ znělo holičovo vysvětlení......
Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval
a odcházel velice radostný ...

Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám,
stálo tam 12 poslanců, aby se nechali
zdarma ostříhat.

Milí přátelé. toto je pouhá ilustrace a zák-

ladní rozdíl mezi obyčejným občanem a

politikem odtrženým od reality všedního

života, totiž těmi, kteří mají vést naši zem!

Rozdíl mezi obèanem a politikem - bajka Vesnice pařezů?
Skončila nám zima. Tedy doufám, že skončila. A to je dobře! Byla dlouhá,

sněhem dobře opatřená a k dětským zimním radovánkám příznivá, ale je
dobře, že je pryč. Zůstaly po ní hromady nepořádku kolem cest a ... pařezy! 

Copak nepořádek kolem cest, ten se uklidí poměrně snadno, ale co s
těmi pařezy. Tam je náhrada horší. On se vzrostlý strom nebo keř nedá
pořídit lusknutím prsty, nebo Arabeliným kouzelným prstenem. Alespoň v
našem světě ne. Je třeba sázet a pak se mnoho let pravidelně starat. A když
už je třeba vzít do ruky pilu, dělá to hospodář obvykle nerad a jen protože
musí. Zásah také omezí na to nejnutnější. 

Když vidím poslední úpravy veřejné zeleně na obecních pozemcích,
napadá mě taková kacířská myšlenka. Proč vlastně utrácet nemalé peníze
za parkové úpravy veřejných prostranství? Stejně po několika letech bez
pravidelné údržby přerostou a zdivočí! Nakonec se léta neúdržby vyřeší pilou
a prostranství je připraveno pro nové parkové úpravy. 

Nebylo by nakonec lepší nahradit trávu asfaltem natřeným na zeleno a
stromy koupit plastové v Baumaxu? Smrků a borovic tam před Vánoci měli
spousty. Možná, že by teď dali slevu. Údržba by přišla určitě levněji. Na jaře
postavit, na podzim uklidit. Němčice by se nemusely pomalu stávat vesnicí
pařezů. Jenom si nedokážu představit, jak by se nám v takových Němčicích
žilo. .:FŠ:.



Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y

¬ Beseda s policistkou o dětské kriminalitě a šikaně
¬ Netradiční hodina angličtiny - "Pyjama party", kde jsme si anglicky vzá-
jemně představovali svoje oblečení. Samozřejmě nechyběl ani tanec.....

¬ Bubnování- muzikoterapie s možností vyzkoušet si hru na bubny 

¬ Karneval v kulturním domě 
¬ Výlet s družinou na bowling
v Litomyšli
¬ Závody na bobech, saních,
lopatách a snowboardech

¬ Charitativní akce - sbírka pro
centrum hiporehabilitace,celkem
jsme odeslali 300,-Kč

¬ Divadelní představení "
Školička kouzel " - kouzelník
s dětmi kouzlil, kytarista
hrál,... děti nadšeně tleskaly

učitelkám, které se marně pokou-
šely kouzelníka napodobit.

- Věra Doležalová

Zápis do 1.ročníku základní školy
Celkem se k zápisu dostavilo 13

šikovných  předškoláků se svými
rodiči (někteří požádali pro své děti o
odklad školní docházky). Rodičům

budoucích prvňáčků děkujeme za
projevenou důvěru, věříme, že se
dětem bude v naší škole líbit a v
září se s chutí pustí do práce.

Ovoce do škol
Naše  škola se zapojila do  projektu Evropské unie a

České republiky "OVOCE DO ŠKOL". Děti 1.-5.tříd
základních škol  mají nárok na dotované ovoce a
zeleninu ZCELA ZDARMA. Budou dostávat zdravé
produkty ke konzumaci ve škole, a to cca 1 x  týdně.

Škola musí zajistit doprovodné akce. Cílem projektu je změna stravovacích
návyků dětí.
Ovoce je přírodním zdrojem celé řady ochranných látek, které děti potřebují
pro svůj zdárný vývoj. V pestré nabídce ovoce nalezneme celý komplex vita-
mínů, minerálních látek, vlákniny a dalších vitálních složek. Z vitamínů se za
nejdůležitější považuje přísun vitamínu C, ale i betakoren (provitamín A) a
vitamíny skupiny B. Z minerálů zejména draslík, hořčík a železo. V ovoci je
velké množství antioxidantů.
Další důležitou složkou je vláknina. Váže na sebe vodu, bobtná, vytváří pocit
nasycenosti, váže na sebe toxické látky i tukové částice. Udržuje čistý trávicí
trakt. Ovoce obsahuje kvalitní tekutiny, většinou alkalizuje a je pro děti
chuťově přitažlivé.
Díky zanedbatelnému množství tuků není energeticky až tak významné na
celkovém jídelníčku. U dětí, které trpí nadváhou bychom však měli vybírat
druhy s nižším obsahem sacharidů, popř. nahrazovat ovoce raději zeleninou,
kterou akceptují - např. listové saláty, cherry rajčata, okurky, kapie, ředkvičky,
kedlubny, mrkvev.
Mezi nejoblíbenější ovoce u nás patří jednak jádroviny - tj. hlavně jablka a
hrušky, dále pak peckoviny - meruňky, broskve, třešně, švestky, přes léto pak
drobné ovoce jako rybíz, borůvky, jahody, maliny, zvláště přes zimu doplňu-
jeme sortiment jižním ovocem - banány, citróny, pomeranče, grapefruity, kiwi
atd. Celoročně je v obchodní síti k dispozici hroznové víno.
U dětí je třeba při zařazováním nových druhů ovoce sledovat, zda nezpů-
sobují alergickou reakci - obsahují totiž poměrně velké množství kyselin a
velice specifických látek, na které imunitní systém oslabených jedinců může
reagovat přehnaně.

C o s e u d á l o  v e  š k o l e

Velikonoce
Velikonoce jsou nedůležitějším křesťanským svátkem, připomínají

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Protože v naší ateistické společnosti postupně
zapomínáme různé, s Velikonocemi spojené, názvy kalendářních dní, připravil
jsem pro Vás krátký přehled.

Nejprve k výpočtu data Velikonoc, od kterého se většina dalších názvů
určuje. V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním
dnu (po 21. březnu). Velikonoční neděle je potom první neděli po prvním jarním
úplňku. To může být nejdříve 22. března. Nejpozději mohou být Velikonoce 25.
dubna. 

Neděle zmrtvýchvstání  Třetí den velikonočního Třídení
Bílá sobota Druhý den velikonočního Třídení
Velký pátek První den velikonočního Třídení

Zelený čtvrtek Čtvrtek před Velkým pátkem
Květná neděle Poslední neděle před Velikonocemi
Smrtná neděle Týden před Květnou
Družebná neděle Týden před Smrtnou
Kýchavná neděle Týden před Družebnou
Pražná neděle Týden před Kýchavnou
Popeleční středa Od pondělka Velikonočního týdne

Velikonoce odečteme 40 dní
Černá neděle Týden před Pražnou

Na květnou neděli před velikonocemi se svazují provázkem předtím včas
natrhané jehnědy, zimostráz, kočičky, klest a odnesou se do kostela, kde je
kněz posvětí. V tento den se pak posvěcené rozdávají příbuzným, dobrým
známým a přátelům.

.:FŠ:.
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J a r n í  v e r š o v á n k y

Když kytky začnou kvést na jaře,
veliká radost je na dvoře.

Začne vylétat první včelička,
ráno se objeví rosička.

Slepičce se narodí kuřátko,
pak se narodí další zakrátko.
Když zajde pěkné sluníčko,

už svítí jenom maličko.
Jan Formánek, 4.roč.

Když o jaru básničku skládám,
potom si ji zašeptám

Jaro, jaro, kdy přijdeš?
Kdy už ta zima přejde -  dnes ?

Pampelišky, petrklíče a sněženky
- kveťte!

Už není čas na sáňky - odjeďte!
Jaro už přišlo k nám,

já si přivoním ke kytkám.
Soňa Urbánková , 5.roč.

Co se děje na jaře
sníh roztává, tráva se zelená, na stromech začnou
pučet pupeny, začala probouzet ze zimního spánku,
ptáci si stavějí hnízda, kvetou stromy, vylétají včely,
mouchy a motýli, klíčí semínka, zvířátkům se rodí
mláďátka, ježci vylézají ze svých domečků, kvetou
sněženky, bledule, petr-klíče, pampelišky, tulipány a
krokusy, maminky a tatínkové sázejí a okopávají, jsou
Velikonoce, pletou se pomlázky…

děti ZŠ Všeználek

Kdybych měl ( a ) 3 kouzelné oříšky…
Chtěl( a ) bych 
-  aby si lidi pomáhali; aby se svět udržoval čistý; abych se přestal bát;
aby všechny rodiny měly stejně peněz; aby ve všech státech měli pit-
nou vodu; abybylo hodně rodin pro osamělé děti; aby jezdila jen auta
na solární pohon; aby se všem vedlo dobře ve škole; zakázal bych
kouření; zakázal bych drogy a ostatní návykové jedy; aby měli lidé kde
pracovat; zabránila bych válkám a jiným bojům; aby byla škola pro
všechny děti, které se chtějí učit, ale nemohou, protože školu nemají…

děti ZŠ Všeználek

Na svojí mamince mám rád ( a)
… že mi dovolí dělat skoro všechno 

… je na mne hodná 
… stará se o mne 
… vaří mi a kupuje mi hračky 
… je milá a plná lásky 
… má mne ráda 

… je šikovná a hezká 
…  je pracovitá 
…  že mi nekoupí každou blbost 
…  že nekouří 
…  že mne nerozmazluje 
…  je pořádná, usměvavá, pracovitá,
starostlivá a chytrá 
… že mi poradí, když si s něčím nevím rady 

…  má ráda zvířata 
…  že mi kupuje nové věci 
…  že je „na cestování“
…  že se mnou kouká na DVD 
…  je moderní

…  je „ženatá“ s mým tátou…
děti ZŠ Všeználek

Na jaře k nám přilétá,
jarní motýl z daleka.

Sedá z kytky na kytku,
jednou sed i na kliku.

Potom se lek kliky spadlé,
ohnul křídlo svoje ladné.
Já jsem mu chtěl pomoci,

on však letěl do noci.
Tereza Vrbická, 5. roč.

JARO
Jarní ptáci, jarní kytky,

snížek je už velmi řídký.
Voní sněženky a bledule,
nikdo z toho nezrudne.

Jenom ten kdo jaro nechce,
na jaře si zrudne lehce.

A tak bývá naštvaný,
včely se mu vysmály.

Tereza Vrbická, 5.roč.

ZZ n a š e h o  š k o l n í h o  ž i v o t an a š e h o  š k o l n í h o  ž i v o t a

Utvoř pětilístek na téma 
JARO

..……………..            ………………..
Jaké je

………………      ……………….     ………………
Co dělá

………………………………………………………
Věta o jaru ( 4 slova.)

…………………….
Shrnutí o jaru do 1 slova

N ě c o  p r o  c h y t r é  h l a v i č k y

JAZYKOLAMY
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek,..
Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.



K d y ž  j s m e  s e  v p ř í r o d o v ě d ě  u č i l i  o  l e k n í n u ,  d o s t a l i  j s m e  o d  p . u č i t e l k y  z a  ú k o l  n a p s a t  o
n ě m  p o h á d k u  n e b o  p ř í b ě h .  D o s t a l i  j s m e  u ž  h o t o v ý   n á z e v  p ř í b ě h u   a  s t a l i  s e  s p i s o v a t e l i

Jak žáby koncertovaly na leknínu
Máme u domu zahrádku, v zahradě
máme jezírko a v jezírku krásné lekníny.
Ty tam zasadila naše babička. Na jaře
přinesly děti z koupaliště žáby. Nejprve

přinesly dvě a potom ještě další tři. Každý den večer se žáby
usadily na lekníně a potom to to začalo. Dá se říct, že na
leknínech koncertovaly. Vystupoval žabák Kvak a žabka Kvač-
ka. Koncert trval celou hodinu nepřetržitým kvákáním.  Ani spát
jsme nemohli. Každý večer si asi Kvak namlouval Kvačku a
pořád ji předváděl  svůj kvákací koncert. Až po jeho skončení
jsme mohli jít spát. Začátkem léta se Kvak a Kvačka rozhodli,
že si pořídí rodinu. Jezírko bylo brzy plné malých pulců. A brzy
jim narostly nožičky  a z pulců se staly žabky. Na a to pak bylo
nějakého koncertování. Lekníny byli plné kvákajících žab. Na
podzim se všechny žáby rozutekly do zahrady. Brzy začne jaro
a nám je jasné, že se všechny ty žáby vrátí do našeho jezírka
a večerní koncerty začnou znovu.

Jiří Šauer, 4.roč.

Jak lekníny bojovaly o čistou vodu
Byla jedna chaloupka a v té chaloupce bydlel taťka, mamka a dvě
děti - Honzík a Lucinka. Měli krásnou velikou zahradu a uprostřed té
zahrady rybníček se spoustou leknínů. Lucinka s Honzíkem se na něj
pravidelně chodili dívat. Kromě leknínů bydlely v rybníčku i žáby. V
jejich sousedství bydleli závistiví lidé, kteří měli jednoho kluka Matěje.
Byl to zlobivý kluk, který dělal jenom samé naschvály. Občas si chodil za nimi hrát. Záviděl jim
ten rybníček a vymýšlel, co by provedl, aby děti neproseděly tolik času u rybníčka, ale hrály si
s ním. Jednou chtěl tatínek, aby Matěj šel vyhodit rezavý kanystr do popelnice,ale nejdříve
vylít někam tu špinavou vodu, která v něm byla. Matěj šel a aby nemusel chodit někam
daleko,tak tu vodu vylil do rybníčka. Druhý den se šly děti kouknout na rybníček a uviděly
všechny lekníny zvadlé a hrůzostrašně špinavý rybník. Děti zaběhly pro tatínka, aby se šel
kouknout co se stalo. Tatínek a maminka jeli koupit nějaké tabletky, aby se vyčistil a lekníny
aby se uzdravily. Tatínek a maminka hodili tabletky do vody. Trvalo to týdny, než se lekníny
vzpamatovaly. Matěj šel k Honzíkovi a Lucince na návštěvu a děti Matějovi pověděly, co se
stalo rybníčku. Matěj se tomu jen smál. Děti říkaly, že je zlý a ať k nim už nikdy nechodí.
Matějovi to další den přišlo líto a tak se jim šel přiznat. Děti mu to odpustily, protože teď už byl
rybník v nejlepším pořádku. Z Matěje, Honzíka a Lucinky se stali nejlepší kamarádi.

Marika Šejblová ,5.roč.

Jak leknín zachránil žabku
Byla jednou jedna žabí rodinka. Táta Žbluňk,
máma Kuňka, dcera Žbluňka a syn Kuňk.
Jednou si Kuňk hrál se sestrou na kraji ryb-
níku. Začali se pošťuchovat až Kuňk spadl do
rybníka. Bezradná Žbluňka volala na druhý
břeh, kde byli jejich rodiče. Ale protože byl
rybník dlouhý a široký, obávali se, aby se tam
dostali co nejdříve a aby se jim jejich syn neu-
topil. Naštěstí se Kuňk doplácal na nejbližší
leknín. Když tam rodiče doplavali, tak byli
rádi, že se Kuňkovi nic nestalo. Poděkovali
leknínu, že jim zachránil syna. Žbluňka
nedočkavě vyhlížela rodiče s bratrem. Oba
mamince a tatínkovi slíbili,že do sebe nebu-
dou strkat a prát se na břehu rybníka dokud
se nenaučí pořádně plavat, aby se neutopili.

Pavla Kadrmasová, 4.roč.

O princezně z Bílého leknínu
Bylo nebylo jedno leknínové
království a v něm se každý naro-
dil v různobarevném leknínu.
Královi a královně se narodila

dceruška. Byla bílá jako sníh, protože se narodila v
bílém leknínu. V království bylo hodně dalších dívek,
ale ani jedna nebyla bílá jako sníh. Každá dívka se
musela starat o svůj rodný leknín. Když se o leknín
dobře nestarala nebo si ho někdo utrhl, dívka se
přeměnila v člověka. A byl to pro ni veliký trest. Proto se
dívky o své lekníny moc a moc dobře staraly a netrhaly
si je navzájem, jinak by je čekal trest – starat se celý
měsíc o 50 leknínů. Avšak našly se v království takové
zlé rusalky, které si dělaly co chtěly a nikdo je nezastavil.
Jednou se princezna z Bílého leknínu rozhodla, že je
přemůže a nastolí tak v království pořádek. S kamarád-
kami se rozhodly, že půjdou o radu požádat leknínovou
vílu. Víla jim poradila, že když vhodí zlým rusalkám do
očí leknínový prášek, že je tím přemůžou. Dívky sehnaly
leknínový prášek a vydaly se na cestu. Prošly tajemným
močálem a najednou narazily na zlé rusalky. Princezna
se svými dívkami hodila rusalkám prášek do očí a tak je
porazily. Zlé víly zmizely. Princezna z Bílého leknínu se
potom stala královnou a vzala si za muže prince ze
sousedního království. Spolu pak vládli spokojeně celé-
mu krásnému leknínovému království až do smrti.

Kateřina Kladivová, 5.roč.

Jak leknín zachránil žabku
Bylo jednou jedno malé jezírko a na něm plaval
leknín. Byl tam sám a bylo mu smutno. Blízko jezírka
měla svůj domek i malá žabka. Ta si vždycky ráno
chodila sedat na listy leknínu a chytat mušky a vodní
brouky k snídani a když dlouho nemohla nic chytit,
tak si začala s leknínem povídat - jak se má, jestli mu
rostou listy, co ho trápí. Leknín byl rád, že už není tak
sám a tak si s ním  chodila žába povídat každý den.
Jednou, když si zas žabka s leknínem povídali,
nečekaně se za žábou objevil čáp a chtěl ji sežrat.
Leknín si toho na poslední  chvíli všiml a zavřel žabku
do květů a čáp klapl zobákem na prázdno. Tak leknín
žabku zachránil a stali se z nich věrní kamarádi.

Jakub Uma, 4.roč.

Jak  Leknín  zachránil  žabku
Byla jednou  jedna žabka a tu honila štika. Byla právě hladová a
měla nabroušená zubiska jako nože. Když si žabka hrála s ostat-
ními žabkami, tak se najednou žabky rozutekly. Žabka nevěděla,
kde ty žabky jsou a myslela si, že si s ní ostatní žabky hrají na

schovávanou. Šla je teda hledat. Najednou uviděla štiku a honem
začala utíkat. Až pak si vzpomněla, že žabky s kterými si hrála, se
štiky polekaly a utekly. Štika už už žabku měla, ale naštěstí
nedaleko žabky byl veliký leknín .Žabka se spěchala k leknínu
schovat. Když byla u leknínu -  hop -  skočila na leknín  a štika jí
nedohonila. Leknín teda zachránil  žabce život a žabka se s ním
skamarádila. Od té doby jsou z žabky a leknínu velcí kamarádi.

Tereza Tmějová, 5.roč.

Krátký příběh
Kohout Knoflík koupil krásný kurník. Když kvočna Kvo kvokala – krásnými kukad-
ly koulela. Koukal komár, který koupil komářici Killy korunku.Kvočna kvokala,
komár ke komářici kulhal. Komářice kvapně kupovala kroj. Kohout Knoflík kokrhal
ke kvočně. Krásně koketovali. Katka koupila kytku, která krásně kvetla. Kohout a
kvočna klovali koprovku. Kocour kudlou krájel knedlíky, které kočka kutila.

Kateřina Kladivová a Tereza Vrbická, 5.roč.

Školní  perličky z našich lavic
(trochu angličtiny)

Jsem z České republiky.   
-  I´m from Čeki paprik. (I´m from the Czech republic.) 
Já hraji. 

-   I plast. ( I play. )

Leknín  a  Měsíc
Bylo nebylo,byla jednou jedna vesnička, která se jmenovala Nová
Lhota. A v ní byl veliký rybník. Jednoho dne na jeho hladině děti zahléd-
ly leknín a nemohly se vynadívat na tu krásu.Když se setmělo a rybník
byl zcela  prázdný, leknín tam byl v měsíčním světle. Měsíc s hvězda-
mi se podivovali nad krásami leknínu. Měsíc sestoupil o kus níž a promluvil k leknínu: Kde-
pak ses tu vzal? Leknín odpověděl: Sluníčko mě zavolalo a kořeny mě pustily na hladinu,
abych rozdával radost. Aha, povídá Měsíc, proto jsem tě tu nikdy  neviděl. A tak si povídali
celou noc. Skončili až když začalo svítat. Uvidíme se zas večer zavolal Měsíc. A tak to bylo
každou noc. Sotva Měsíc vystoupil večer na oblohu, začali s leknínem povídat a skončili
až ráno. Stali se z nich opravdoví přátelé. Měsíční světlo se odrazilo na hladině k  leknínu.
Zářil do dálky svou bělostí a každý, kdo ho uviděl, nemohl z něho spustit oči.                    

Soňa  Urbánková , 5. roč.



Karneval ve školce
Ve čtvrtek 4. března jsme si užili karneval ve školce. Dětí se sešlo
celkem 30, masky byly jako vždycky krásné a děti si v nich užívaly
tanec, soutěže, závody, hru na vlak i židličkovou. Dopoledne uteklo
jako voda, děti si vyprávěly a těšily se na neděli, kdy byl karneval v
Kulturním domě.

E K O Š K O L A

EKOZNAČKY
Abychom věděli, co znamenají jednotlivé značky na
výrobcích, nakreslili jsme si je a vystavili na nástěnce
Ekoškoly. Jejich znalost si můžeme procvičovat při
deskové hře, kde se snažíme co nejdříve dostat do cíle-
čisté přírody.

SOUTĚŽ VE SBĚRU VYBITÝCH BATERIÍ
V rámci projektu Recyklohraní sbíráme vybité baterie, které
si pak můžeme vyměnit za věcné ceny.Na podporu tohoto
sběru v měsících únor-březen proběhla soutěž mezi třída-
mi. Zvítězili žáci z 1.a 5.ročníku - nasbírali 2993 baterií, na
druhém místě skončili žáci 3.a 4. ročníku - nasbírali 1643
baterií, děti ze 2.ročníku nasbíraly 715 baterií.

VÝPRAVA KE KRMELCI
Po roce jsme se opět vypravili ke
krmelci s nadílkou kaštanů, které jsme
nasbírali v podzimních dnech. Ten-
tokrát byla výprava opravdu dobro-
družná, protože jsme se museli brodit
velmi hlubokým sněhem, provázela
nás mlha, která se při zpáteční cestě
změnila v déšť. Veselou náladu nám
však nezkazila ani nepřízeň počasí.

M a t e ø s k á   š k o l a

Zimní radovánky
Letos jsme se dočkali zimy až po Vánocích, ale stálo to za to.Užili
jsme si mnohokrát klouzačku na školní zahradě, stavěli iglů a také
vyráběli ledové bábovičky. Byli jsme na návštěvě ve škole, kde na
nás čekal pan kouzelník.

Zápis do školy
Naši předškoláci byli u zápisu, bylo jich celkem 13.

Bubnování
Hned na to v pondělí 8. března jsme měli ve
školce i ve škole pěkné představení. Bylo to
Bubnování, které pro děti připravil pan Lukáš
Víděňský. Nejprve dětem vyprávěl odkud
bubínky má (z Afriky, z Indie). Z čeho jsou
vyrobené, čím jsou zajímavé. Předvedl, jak
se na ně hraje.  Pak se děti aktivně zapojily
do hry, společně hrály na bubny, poslechly si
indickou ukolébavku a hrály ještě další hry.

Program trval hodinu a děti opravdu
zaujal. Děti si užily hru na bubínky,
odreagovaly se a zajímavé bylo že i
děti méně průbojné jakoby ztratily
ostych a zapojily se do hry. Bylo to
pěkné dopoledne a nevšední zážitek.



SDH Nìmèice
8. ledna proběhla výroční Valná Hromada našeho
sboru. Byla shrnuta práce za loňský rok. Členové
sboru odpracovali necelých tisíc brigádnických

hodin. Druhý den ráno jsme byli v 5:52 hod. přizváni HZS Litomyšl k
hořícímu autu u bývalé hospody „Kamenka“. Po vyšetření příčiny
požáru jsme provedli uklizení místa a odtažení vozidla. Dále jsme se
zúčastnili výročních Valných hromad sborů a výroční Valné hromady
našeho okrsku č. 6. Na této výroční Valné hromadě byl navržen za
člena výkonného výboru okrsku Martin Tkadleček. 

Poté se naše práce již obracela k přípravám Maškarního plesu,
který se konal 27.2. v Kulturním domě. Podle ohlasů se ples vydařil.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám přispěli s cenami do
tomboly, především mysliveckému spolku, protože hlavním tahákem
bylo sele divokého prasete. K tanci a poslechu zahrála hudební
skupina Náhoda. Předtančení obstarala skupina Restart v čele s
Ivetou Ksandrovou ze Sloupnice. Nejlepší masku vyhrál Víťa Stránský
přestrojený za anděla.

Na další období tj. duben – červen bude naše práce upřena
hlavně na pálení čarodějnic a na oslavy 125. výročí založení našeho
sboru. Na tyto oslavy se nám díky starostovi obce podařilo získat
dotaci z mikroregionu Litomyšlsko. Dále nás čeká ještě kácení
starých stromů na parketě na Člupku, školení velitelů, strojníků a
školení na obsluhu motorových pil.

10. dubna v hasičské zbrojnici proběhne 2. ročník „Němčické
šťopky“, kterou pořádá Spolek za zachování místních kulturních tradic.
Výtěžek z této akce bude opět předán dětem ve škole a MŠ.

3. dubna se náš zástupce zúčastní okresní konference, která se
koná vždy po pěti letech. Zde se bude volit nový starosta okresu a zá-
stupci okresu na celostátní konferenci.

Na závěr bych se ještě jednou rád vrátil takovou malou poznám-
kou nejenom k plesu, ale ke všem akcím, které jsou v Němčicích
pořádány. Je zde plno rejpalů, kteří tvrdí, že se zde nic nekoná, ale ani
jedné akce se nezúčastnili. Můj osobní názor je ten, že se pokouší
složky v obci rozeštvat. Dále by bylo vhodné vyřešit rozumně placení
poplatků za sál, stejným způsobem pro všechny složky v obci.

- Za SDH Miroslav Jasanský

Zápis do mateřské školy 
na školní rok 2010-2011

Zápis bude v mateřské škole v Němčicích

ve čtvrtek 15. dubna od 13:00 do 17:00

Kapacita školky je 40 dětí, pokud nebude naplněna, přijmeme i
děti z jiných obcí.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zři-
zovatelem MŠ. Dle § 183 zákona 561/ 2004 Sb. se rozhodnutí o
přijetí do MŠ provádí ve správním řízení a odvolacím orgánem je
Krajský úřad prostřednictvím MŠ. 

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.

Obecná pravidla pro přijímání dětí

Ve výběru upřednostníme:
1. Děti, mající trvalý pobyt v Němčicích
2. Předškoláky
3. Děti zaměstnaných matek
4. Děti na pravidelnou docházku
5. Děti podle věku

- Věra Doležalová

Karneval v Kulturním domě
Již po deváté se na sále místního Kulturního domu roztančily masky v

nejrůznějších kostýmech. Karneval zahájila Karkulka a vlk, kteří přednesli krátkou veršo-
vanou pohádku. Pak už byl průvod masek, kterých se letos sešlo asi 70. Na programu
byl tanec, soutěže o zajímavé ceny, tradiční židličková.

Pěkné zpestření programu připravila Dáša Sedláčková, která vede kroužek orien-
tálních tanců. Děvčata předvedla břišní tance a také závojový tanec – obojí moc pěkná
vystoupení. Neméně zajímavé bylo i bubnování, ve kterém se představila děvčata
společně s chlapci. Karneval byl i letos hojně navštíven.

Poděkování patří všem, kteří se podílejí na přípravě této tradiční akce, ať to je pod-
pora finanční nebo
práce pořadatelů. 
Pořadatelé – Základní
škola a mateřská škola
Všeználek spolu s
Ochotnickým spolkem
Šlégl už mohou
přemýšlet o tom, jak
připraví příští jubilejní
10. Karneval v Kul-
turním domě u nás v
Němčicích. 

- Věra Doležalová



§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 jmeno-
vat svého zástupce.
Hodnotitelem se může stát účastník soutěže, který zaplatí "Koštovné".
Soutěžící se stávává hodnotitelem automaticky v okamžiku přihlášení do
soutěže ("Koštovné" neplatí). Soutěžící, který nebude mít zájem zúčastnit se
hodnocení, musí jmenovat svého náhradníka. 
Každý hodnotitel obdrží vlastní štamprle a formulář, který ho opravňuje k
ochutnávce libovolného počtu vzorků (kolik vydrží, ale každý vzorek pouze
jednou). Do formuláře vyplní své jméno a bude tam zapisovat hodnocení jed-
notlivých vzorků. 

§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 při-
hlášení 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, aromat 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 22.3.2010 do 8.4.2010 u paní 

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

- seznam přihlášených zůstane až do ukončení soutěže 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

N ě m č i c k á  Š ť o p k a

Ochotníci mají za sebou hektický rok.
Nejenom odehraná dvě divadla spo-
jená s mnoha výjezdy dala všem
pořádně zabrat. Snad kromě letních
prázdnin nemine měsíc, aby
neproběhla nějaká větší či menší akce.
Stačí se ostatně podívat i na náš
letošní program. Po valné hromadě
následoval divadelní ples a v březnu i
dětský ples maškarní. Do prázdnin si
určitě nenechte ujít operetní melodie

Divadelní společnosti Opava a v červnu pak Němčický potlach, kde jako
hlavní host vystoupí folková skupina „Poutníci“. Tuhle akci přijďte podpořit.
Skvělou živou hudbu pod širákem si tady přece moc často neužijeme.

Na divadlo si v roce 2010 musíme trochu počkat, neb herectvo je
unaveno a spí na vavřínech a taky musí někdy nehrát. Premiéry nové hry
se tak zdejší skvělí diváci dočkají až v listopadu a ty nejdelší prsty v tom
bude mít Bóďa Vytlačil. K tomu snad není třeba nic dodávat.

Letos hodláme hospodařit s bezmála 200.000 korun a všechny ty
peníze jdou na kulturní život v Němčicích. Takže – ne že se neděje! Děje
se. A nejlepší způsob, jak dění podpořit, je přijít. A nemusí to být zrovna
akce ochotnická. Tak přijďte…

Co chystáme pro Němčice v roce 2010
29.ledna Slavnostní Valná hromada spojená s taneční zábavou.
13.února Divadelní ples
5. března Dětský maškarní ples
24. dubna Operetní melodie  Divadelní společnost Opava
květen Zájezd do divadla v Pardubicích  
červen Vycházka do pohádkového lesa
19. června 3. Němčický Potlach (host skupina Poutníci)
září Oskarli
listopad Premiéra vlastního vlastniho představení
prosinec Předvánoční koncert

- Václav Chochola

O c h o t n i c k á   p ø e h r š e l
Možná přijde i  ...  Michael Jackson?

13. února večer se v sále Kulturního domu odehrával tradiční Ochotnický ples
a kdo se letos nezúčastnil, může jen hořce litovat. Proč? Protože letošní ples byl
výjiměčný. Respektive výjimečné bylo předtančení. To neznamená, že by ostatní
atributy plesu nebyly na úrovni, naopak, ale na to jsou pravidelní návštěvníci ochot-
nických plesů tak nějak zvyklí. Bylo to právě předtančení, které udělalo z dobrého
plesu “ples o kterém se mluví”.

Jak že to tedy probíhalo? 
Předtančení bylo, jako obvykle, rozděleno do dvou částí. V té první vystoupi-

la brněnská taneční formace “La Quadrilla” s ukázkami irského tance a stepu. I
když se jednalo o poněkud nezvyklé tance, sklidili tanečníci na závěr dlouhý a
nadšený potlesk. Za sebe musím říci, že jsem ještě nikdy neviděl tanečníky tak
rychle pohybovat nohama. 

Druhá část předtančení ale překonala vše, co jsme dosud mohli v Němčicích
vidět. Nejprve vystoupila Ilona Czáková, po ní Madonna následovaná (v té době
prokazatelně zemřelým) Michaelem Jacksonem a Pepa Vojtek ze skupiny Kabát.
Už v tuto chvíli sál bouřil, ale zlatý hřeb večera měl teprve přijít. Na závěr druhého
předtančení si pořadatelé ponechali vystoupení Karla Gotta a Mariky Gombitové,
kteří zazpívali zná-
mý duet “Zvonky
štěstí”. V tu chvíli
potlesk přehlušil i
výkony interpretů.
Na vlastní oči jsem
viděl, jak někteří
pánové při pohledu
na něžnou postavu
Mariky Gombitové
slzeli!! 

P ř e s t o ž e
každý z umělců
zazpíval pouze jedinou píseň, byl výsledný umělecký dojem neobyčejně silný a
obecenstvo ho poprávu odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

.:FŠ:.



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Nìmèická olympiáda poètvrté

Člověku se ani nechce věřit, že už to jsou 2 roky, co jsme v Němčicích u
Kolína vrátili do klukovských let a prakem vlastní výroby sestřelovali prázdné
plechovky. Najednou tu byl 20. červen a s ním nápis v kalednáři - Němčická
olympiáda, Němčice nad Hanou.

Stalo se dobrým zvykem vysílat s mírným předstihem do pořadatelské
obce takzvané "předvojáře". Jejich úkolem je obvykle prozkoumat obec, lokali-
zovat restaurace, prověřit co čepují a jak vaří a samozřejmě navázat přátelské
vztahy s obsluhujícím personálem i místními občany. Načerpané poznatky pak
předávat nově příchozím.

Letos opět, podobně jako před 4 lety, zkoušelo počasí naše nervy až do
poslední chvíle - ještě kolem osmé ráno pršelo. Nakonec se ale umoudřilo a
odpoledne bylo i poměrně hezky.

Do soutěží se letos přihlásilo celkem osm Němčic, bohužel zástupci
Němčic u Čkyně nakonec nedorazili a tak nás nakonec zůstalo ve hře jen
sedm. Soutěžilo se ve střelbě, stolním fotbálku, malé kopané, flor-
balu, stolním tenisu a nohejbalu. 

Po úvodním průvodu a slavnostním zahájení se sportovci i divá-
ci rozešli na jednotlivá spotroviště. Našim borcům se dařilo nad
očekávání dobře. Dvě první místa (střelba, malá kopaná), dvě
druhá místa (florbal, stolní tenis), třetí místo ve stolním fotbálku a
čtvrté místo v nohejbalu znamenalo v celkovém součtu 100 bodů a
první místo v soutěži. Na druhém místě se umístili sportovci
domácích Němčic nad Hanou. Ti se připravili o vítězství tím, že
celkem nepochopitelně nesoutěžili ve své zřejmě nejsilnější disci-
plínu - střelbě.

Po ukončení soutěží a slavnostním vyhlášení se rozpoutala
volná zábava při hudbě a tanci, která trvala až do závěrečné

slavnostní tečky - profesionálně provedeného ohňostroje. Většina návštěvníků
si užívala veselí až do pozdních večerních hodin. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zúčastněným a obzvlášť
reprezentantům. Nelze než litovat nešťastného souběhu termínů dvou velkých
akcí, který při letošní olympiádě nutil některé spoluobčany, aby volili mezi
sportem a kulturou. Doufám, že se nám za dva roky podaří něčemu takovému
zabránit a budeme se moci vypravit na příští Němčickou olympiádu v maxi-
málním počtu.

Závěrečné pořadí
1. Němčice u Litomyšle 100 b
2. Němčice nad Hanou 94 b
3. Němčice u Boskovic 78 b
4. Němčice u Holešova 50 b
5. Němčice u Netolic 46 b
6. Němčice u Kolína 40 b
7. Němčice u M. Boleslavi 8 b
8. Němčice u Čkyně 0 b 

.:FŠ:.

SPORTOVEC ROKU
KATEGORIE DOROST JEDNOTLIVCI

Ve čtvrtek 11.2.2010 se v Tylově domě v Poličce konalo
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů
z regionu Svitavska. Z našeho oddílu Karatedo Němčice byla
stejně jako loni nominována Lenka Jůzová.

Nejdříve byly vyhlašovány nejmladší kategorie a kolek-
tivy. Jako první tedy přišly na řadu
žákovské kategorie, následně
dorostenecké a seniorské. Na
základě sportovních úspěchů v
sezóně 2008/2009 se Lenka
Jůzová stala pátou nejlepší
sportovkyní roku ve svitavském
regionu ve své kategorii. Obhájila
tak loňské páté místo. Mezi její
největší úspěchy mimo jiné patřila
nominace na Mistrovství Evropy
mládeže ve Francii a titul mis-
tryně ČR v kumite juniorky do
59 kg.

Slavnostním večerem
provázel sportovní redaktor tele-
vize Prima Radek ŠILHAN.
Pozvání mohli shlédnout atraktivní
program, kde například vystoupila
Helena Zeťová, David Deyl či arti-
stická show Marta a mažoretky.

- Jiří Kohák

Vážení spoluobčané a milovníci sportu
V zájmu podpory pohybové aktivity zdejších dětí,

jsme se rozhodli organizovat

Cvičení  sCvičení  s dětmidětmi
pod hlavičkou TJ Sokol Němčice

V práci s dětmi se chceme věnovat pohybu dětí v obecné rovině,
nechceme v začátcích preferovat žádný konkrétní sport. Máme v
plánu sledovat vývoj dětí a motivovat je formou vlastních výsledků.
Chceme u nich rozvíjet koordinaci pohybu, fyzickou kondici,
dynamiku a také soutěživost a odpovědnost v kolektivu.

Scházet se budeme vždy ve středu od 16:30 do 18:00
v areálu rekonstruovaného hřiště v Němčicích, kde budeme
využívat sportovišť a zázemí kabin - šatna, sprchy, WC. Za
nepříznivého počasí se cvičení přesune do tělocvičny. Cvičení je
plánované do letních prázdnin, ale bude-li zájem dětí a rodičů,
budeme pokračovat.

Cvičení určeno hlavně pro děti narozené 2002 – 2005,
ale nebráníme se zájmu dětí i mimo tuto věkovou hranici.

Cvičení je ZDARMA

Prvního setkání zájemců proběhne v tělocvičně ZŠ Němčice ve
STŘEDU 17.3.2010 od 16:30. Při první návštěvě musí rodiče
nahlásit jméno dítěte, telefonické spojení na sebe a podepsat
souhlas s cvičením.

Pevně věříme, že bude o sport dětí zájem a rodiče podpoří tyto

aktivity. Cvičitelé: Lukáš Pavliš, Martin Gyomber

Za TJ Sokol Němčice Lukáš Pavliš + Martin Gyomber
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DC S.L.Z.A. Nìmèice

Průběžné pořadí

P.  Družstvo                          Kol   V  VP  R  PP P  K  Skore   Legy   Body
1. Borci Česká Třebová 16  12   1  0  3   0  0  179:113 0:0 41
2. Komáři B Koclířov 17  11   1  0  0   5  0  178:129  57:33 35
3. Skokani Polička 16  11   0  0  2   3  0  169:121  0:0 35
4. Liga Vyjímečných Svitavy 17   7   3  0  0   7  0  154:155 0:0 27
5. Ponorka VVV Litomyšl 17   4   2  0  1  10  0  137:172  13:32 17
6. DC S.L.Z.A. Němčice 17   4   1  0  3   9  0  135:175 0:0 17
7. SK Mikuleč 18   1   1  0  0  16  0  119:206 20:25 5

DC S.L.Z.A. Němčice pořádá šipkařský turnaj 
Němčická šipka 2009/2010

Místo: Sport bar KD Němčice, Hra: 501 DO,  Startovné: 50,-Kč

TURNAJ JE ZAMĚŘEN I PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE!!!!
Výsledky bude možno sledovat na www.kadelex.cz. Sponzoři turnaje

budou uvedeni po zahájení soutěže a tímto jim děkujeme.

Výsledky 1.kola (20.11.2009) Výsledky 2.kola (18.12.2009)
1. Kuchta Vladimír 25 1. Jandík Ladislav 25
2. Kadrmas Miroslav 20 2. Pešek Lukáš 20
3. Kadrmas Pavel 18 3. Dubišar Jiří 15
4. Smetanová Renata 10 4. Kadrmas Miroslav 10
5. Dubišar Jiří 8 5. Smetanová Renata 8
5. Stráník Petr 8 5. Kadrmas Pavel 11
6. Vondrová Milena 7 6. Fryauf Zdeněk 6
7. Dražkovič Pavel 6 6. Dražkovič Pavel 6
7. Vondra František 6 7. Vondra František 4
8. Pešek Lukáš 4 7. Vondrová Milena 7

Výsledky 3.kola (5.2.2010)
1. Kuchta Vladimír 25
2. Pešek Lukáš 20
3. Kadrmas Pavel 18
4. Dražkovič Pavel 10
5. Smetanová Renata 8
5. Bláha Václav 8
6. Kadrmas Miroslav 6
6. Stráník Petr 6
7. Vondra František 4
7. Vondrová Milena 7
7. Dubišar Jiří 4

- M. Kadrmas

0

STOLNÍ TENIS
V sobotu 9.ledna 2010 se uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise.
Dopoledne se utkali registrovaní hráči (okresních soutěží) a odpoledne nere-
gistrovaní.

Neregistrovaní: zúčastnilo se 24 hráčů (19 mužů a 5 žen) a plná polovina byla
„přespolních“. Hrálo se ve čtyřech skupinách. Z každé postoupili první čtyři do
bojů o přední příčky. Ti, kteří nepostoupili, se střetli o umístění (17.-24. místo).

Dvouhry: 1. Škeřík Ivan
2. Macek Josef (Bohuňovice)
3. Fišer Miloš (Česká Třebová)
4. Beneš Václav ml.
5. Vávrová Veronika (Vysoké Mýto)
6. Jilg Stanislav
7. Malý Milan (Litomyšl)
8. Šos Miloslav (Milovice)

Registrovaní: zúčastnilo se 14 mužů (domácí oddíl reprezentovalo 5 hráčů).
Hráči byli rozděleni do dvou skupin, kde se střetli ve vzájemných zápasech. Z
každé skupiny postoupili první čtyři do vyřazovacích bojů. Po dvouhrách se
ještě sehrály čtyřhry.

Dvouhry: Čtyřhry:
1. Fišer Lukáš (Řetová) 1. Fandl Jiří a Kleiner Marek
2. Kovář Dušan (Řetová) 2. Kalousek Petr a Kučera Aleš
3. Rompotl Martin (Morašice) 3. Rossler Milan a Rompotl Martin
4. Janyš Ondřej (Lanškroun)
5. Kalousek Petr (Morašice)
6. Beneš Václav
7. Kučera Aleš (Litomyšl)
8. Škeřík Jiří

Všem hráčům děkujeme za účast a sponzorům za spolupráci. Těšíme se na
další setkání při příštím turnaji (předpokládaný termín 8.1.2011).

- Za pořadatele Ivan Škeřík  

\

Rok 2010 jsme zahájili matným výkonem v 6. kole s Poličkou “E“, kdy jsme
doma pouze remizovali 2,5 : 2,5. Zvítězili Pěkník s Hubinkou, remizoval Racek,
porážku si připsal Jasanský K. a Myška. V následujícím 7. kole jsme dne
24.1.2010 zavítali na “hřiště“ Poličky “D“, kde po vyrovnaném průběhu jsme těsně
zvítězili 3:2. Zvítězili Pěkník, Jasanský K. a Racek, podlehli Pail s Kapounem. 

Do třetice jsme se střetli s Poličkou “F“ 7.2.2010 nad domácími šachovnice-
mi a po zlepšeném výkonu zvítězili 4:1, kdy si vítězství připsali Myška, Racek a
Dubišar a remizovali Pěkník s Pailem. 

V následujícím kole jsme zajeli ke slabšímu soupeři do Svitav “C“, kde jsme
zvítězili opět po vyrovnaném průběhu díky dobře zvládnutým koncovkám v
poměru 4:1, kdy zvítězili Pěkník, Jasanský K., Myška a Dubišar, podlehl Racek. 

Letos sice nepředvádíme oslnivé výkony, ale věřím, že ve dvou posledních
kolech ještě nějaký ten bodík pobereme. Čeká nás velmi silné a ambiciózní
družstvo Sokola Městečka Trnávka, vloni ještě účastníka vyšší soutěže a přijatel-
ný soupeř z dolní poloviny tabulky Česká Třebová “D“. 

Pořadí jednotlivců body %
1. Pospíšil Petr Polička “E“ 7,5/9 83,3
9. Pěkník Milan Němčice 5,5/7 78,6
14. Racek Josef Němčice 5,0/7 71,4
21. Jasanský Karel Němčice 3,5/6 58,3
30. Myška František Němčice 3,0/5 60,0
37. Jiří Dubišar Němčice 2,5/3 83,8
46. Pail Milan Němčice 2,0/5 40,0 

Tabulka po 9. kole

P Družstvo                       Z    V R P Body Skóre   Výhry
1. TJ Jiskra Litomyšl "B" 8 7 1 0 22 33,5:6,5 32
2. Sokol Městečko Trnávka 8 6 1 1 19 30,5:9,5 27
3. ŠK Svitavy "B" 8 5 1 2 16 22,5:17,5 19
4. TJ Štefanydes Polička "D" 8 4 2 2 14 24:16 20
4. TJ Sokol Němčice 8 4 2 2 14 24:16 20
6. Lokomotiva Č. Třebová "C" 8 4 2 2 14 23,5:16,5 19
7. TJ Štefanydes Polička "E" 9 3 3 3 12 23,5:21,5 19
8. Lokomotiva Č. Třebová "D" 9 2 1 6 7 11:34 7
9. ŠK Svitavy "C" 8 1 2 5 5 14,5:25,5 11
10. TJ Jiskra Litomyšl "C" 8 1 0 7 3 7,5:32,5 5
11. TJ Štefanydes Polička "F" 8 0 1 7 1 10,5:29,5 4

- J. Racek
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