
Vážení spoluobčané,
ani jsme se letos moc nerozkoukali a pomalu již máme polovinu roku za sebou.
Utíká nám to opravdu rychle snad i díky rozmarům počasí, které nám není
příliš nakloněno. 

V letošním roce i díky nepříliš dobré všeobecné situaci je naším
hlavním úkolem zajištění rozpracovaných akcí a dokumentačních příprav. 

Dostavba sportoviště: po provedeném výběrovém řízení dle zákona o
zadávání veřejných zakázek byl vybrán generální dodavatel stavby: SaM, sil-
nice a mosty Litomyšl. Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele při splnění
podmínek výzvy byla nabídnuta cena. Vítězná nabídka již výše zmíněného
dodavatele na provedení díla se vyšplhala do výše cca 6, 8 mil Kč, oproti
rozpočtové ceně dle projektové dokumentace ve výši 7, 1 mil Kč. Rozdíl těch-
to částek je ponechán na úhradu případných prokazatelných víceprací, pří-
padně na financování dalších ve sportovním areálu potřebných staveb
(antukové hřiště na tenis a volejbal, osvětlení areálu). 

Sportovní areál - základní část :
a) dostavba objektu sportovních kabin, dostavbu interiérů v II NP, 

kde je umístěn i byt správce, přístavbu krytého přístřešku. 
b) dostavba chodníků a zpevněných ploch
c) výstavba zděného skladu
d) výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem
e) výstavba doskočiště
f) výstavba dětského koutku a dětského hřiště 
g) výstavba zavlažování travnatého hřiště
h) úprava střídaček
i) dostavba oplocení v přístupové přední části areálu

Sportovní areál: doplňková část:
a) výstavba antukového hřiště pro tenis a volejbal včetně oplocení
b) výstavba osvětlení areálu
c) terénní úpravy zadního valu
d) doplnění oplocení v zadní části areálu

Pro kontrolu prováděných stavebních prací a financování těchto
prací byl zřízen technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech
jsou projednávány provedené práce a porovnávány s odpovídajícími
položkami v nabídkovém rozpočtu dodavatele. Někde dojde k úsporám,
někde k prokazatelným vícepracím. Vzájemně položky započítáme a doufám,
že se udržíme na přijatelných číslech. Když odbočím, příliš se mi nezamlouvá
systém přidělování dotací z ROP v němž jsme byli úspěšní. Dotační prostřed-
ky jsou přiděleny na základě nákladů stanovených dle PD. Výsledky jsou ze
zákona zveřejněny. Následné výběrové řízení na dodavatele stavby tak trochu
již ztrácí smysl, neboť šikovný dodavatel si zjistí kolik peněz na investiční akci
je přiděleno. Následně jeho nabídková cena je bezesporu tímto ovlivněna.
Sám jsem očekával, že by rozdíl mezi cenou dle rozpočtu a mezi cenou nabíd-
nutou mohl být výraznější, leč nestalo se tak. 

Administrace evropských peněz je dosti náročná a nelze konečné
přidělení přislíbené dotace ohrozit některými neuváženými rozhodnutími.
Každá i drobná změna musí být odsouhlasena dohlížející agenturou v Pardu-
bicích. Věcné odsouhlasení změny neznamená, že změna bude odsouhlase-
na i finančně. Teprve po ukončení projektu přijde revizor a závazně rozhodne
o již věcně odsouhlasené změně a zda uspořené finanční prostředky lze použít

na odsouhlasené vícepráce nebo jiné práce. Uděláme co je možné. 

V tuto chvíli řešíme oproti projektu tyto změny:
1) zateplení objektu sportovních kabin
2) úpravy střídaček v závislosti na odstoupení od doplňkového záměru na
úpravu stávajícího valu v zadní části areálu. 
Doplňková část dostavby sportovního areálu bude řešena až dle finančních
výsledků při realizaci základní části. 

Druhou a neméně významnou investiční akcí je rozšíření provozu
mateřské školy v Němčicích. Na základě výběrového řízení, opět dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, kdy rozhodujícím kritériem byla opět cena, byl
vybrán dodavatel stavby Club, akciová společnost Němčice, v ceně nabídky
cca 770 tis Kč. Realizace stavby v 06-07/2009. Podrobnosti díla byli již pro-
jednány a stavba zahájena. 

Protipovodňová opatření stejně jako výstavba chodníku na Člupku
postupují dále již u vlastních dodavatelů, kdy naše obec bude již pouze účast-
níkem řízení a samozřejmě spoluinvestorem v nám daných položkách. Pro-
jektová dokumentace na 1. etapu rekonstrukce vodovodu byla nám již předá-
na a bude následovat vodoprávní řízení. 
Nový územní plán obce Němčice se úspěšně tvoří. K dohodnutému termínu
31. 5. 2009 nám byl předán návrh územního plánu ke společnému jednání s
dotčenými orgány státní správy. Následovat bude veřejné projednání i za
účasti občanů. V této věci doporučuji sledovat obecní vývěsky a webové
stánky obce. 

Dále nás ještě čeká dokončení veřejného prostranství na Člupku a
opravy oken v kapli v Němčicích. 

Toto je ve stručnosti všechno co nás letos čeká. Vše je odvislé
především od finanční situace, která nevypadá nejlépe a velmi těžko se před-
vídá. Veškeré další věci a činnosti, které nejsou v rozpracovaném stavu
bohužel musíme „zmrazit“ a odložit na následující období. Příští rok nebude z
pohledu obcí lepší než letošní, ba očekává se, že bude ještě horší, ale zároveň
i zlomový a koncem roku 2010 by se snad mělo začnout blýskat na lepší časy. 
Rok 2009 je významný tím, že nás čeká IV. ročník Němčické olympiády.
Jedeme na Moravu do Němčic na Hané a věřím, že se nám tam bude velmi
líbit a že se společné setkání „němčičáků“ jako obvykle vydaří. 

Jinak nás letos stejně tak jako každý rok čeká běžná rutina, popel-
nice, volné pobíhání psů a dalšího drobného hospodářského zvířectva po obci
apod. Hlavně pejsky budeme pečlivě sledovat a upozorňovat jejich majitele,
případně doporučíme stálé zákazníky k tvůrčímu jednání do příjemného
prostředí MěÚ v Litomyšli. 

Dalším oblíbeným tématem je vodné a stočné. Za rok 2009 jsme z
obecního rozpočtu doplatili na provoz ČOV a kanalizaci cca 385 tis Kč. Každá
legrace něco stojí a prokazatelné náklady na provoz vodovodu a kanalizace
hovoří bohužel jednoznačně. Příjmy a náklady se neustále rozevírají a dříve či
později bude zastupitelstvo obce řešit, jak dále v tomto odvětví. Při uplatnění
všech započitatelných položek nám vodné a stočné začíná vycházet přes 50
Kč/m3. Pro období 06/2009 až 05/2010 bylo schváleno vodné ve výši 25 Kč/m3

a stočné ve výši 17 Kč/m3 (stočné pouze při provozních nákladech). Uvidíme
co nám přinese příští období. Ale jedno mi věřte, nejsou to jednoduchá a ani
příjemná rozhodnutí. 

Již jsem toho napsal snad dost, rád bych vám závěrem popřál pří-
jemné prožití letošního léta, užijte si dovolených a s podzimem se těším zase
nashledanou. 

- Ing. Josef Racek,starosta obce
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Z  j e d n á n í  O b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace mezi obcí Němčice a Orlickou
vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o. Bližší ve smlouvě. 
C předběžně prodej části p.p.KNč 486/1 (PKč. 486) v Němčicích - Zhoři, dle před-
loženého návrhu. Bude upřesněno v GP. Žádost č.j.: 4/2009/ST. 
C dotaci na svépomocnou stavbu dětského hřiště ve Zhoři ve výši 15.000,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 49/2009/ST. 
C odkup nově vzniklých p.p. 663/11 (460 m2), 663/19 (460 m2), 663/20 (100 m2) a
663/21 (148 m2) za cenu dle znaleckého posudku č. 3833/018/08, v ceně celkem
42.792,60 Kč. Bližší ve smlouvě. 
C rozpočet obce Němčice na rok 2009. 

Příjmy: 10.735 700,- Kč
Výdaje: 10. 735 700,- Kč (po vypořádání )

C rozpočtový výhled obce na roky 2010 – 2014 
C skácení 2 jasanů na p.p. 109, před čp. 147 v Němčicích, k.ú. Němčice u České
Třebové. Žádost č.j.: 516/2008/MST. Bližší v Rozhodnutí 
C skácení 1 jasanu na p.p. 174/1, před čp. 35 v Němčicích, k.ú. Němčice u České
Třebové. Žádost č.j. 517/2008/MST. Bližší v Rozhodnutí 
C skácení 3 jasanů a 1 břízy před čp. 127 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Tře-
bové. Žádost č.j.: 674/2008/MST. Bližší v Rozhodnutí. 
C 1 břízy na p.p. 735/2, před čp. 48 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové.
Žádost č.j.: 798/2008/MST. Bližší v Rozhodnutí. 
C skácení 2 lip u čp. 115 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové. Žádost č.j.:
814/2008/MST. 
C vyúčtování obecního plesu. 
C odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 2.389,- Kč za rok 2008. 
C podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště CZECH POINT. 
C převod kabelového vedení NN od trafostanice k objektu MŠ v Němčicích na
ČEZ, Distribuce a.s. 
C zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Němčice. 
C zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Němčice, Zhoř 
C Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720110450 ze dne 30. června 2006,
pojištění za škodu způsobenou vadou výrobku a škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
C přijetí úvěru od Komerční banky Ústí nad Orlicí ve výši 7.167.000,- Kč na před-
financování investiční akce”Sportovní areál Němčice“. Úvěr při pohybové úvěrové
sazbě ve vazbě na 1M Pribor bude vyčerpán do 12/2009 a je splatný do 12/2011. 
C Dohodu č. 49/2009 o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady
školských zařízení města Česká Třebová ve výši 13.600,- Kč pro rok 2009. 
C Smlouvu o nájmu zemědělských pozemků č. 260/04/09. Bližší ve smlouvě. 
C návrh hodin pro veřejnost pošty v Němčicích od České pošty, s.p. ze dne 13.3.
2009. Prodloužená provozní doba bude v pondělí od 13:30 do 16:30 hod. 
C změnu využití p.p.KNč. 127/2 ve Zhoři, z plochy pro občanskou vybavenost na
plochu bydlení, v případě souhlasu MěÚ Litomyšl, odboru územního plánování. 
C skácení 10 smrků na p.p.KNč. 225 v Němčicích. Žádost č.j. 151/2009/MST. 
C skácení 2 jasanů na p.p.KNč. 220 v Němčicích. Podmínkou pro vydání Rozhod-
nutí je doložení souhlasu vlastníka. Žádost č.j. 546/2008/MST. 
C skácení lípy na p.p.KNč. 83/1 v Němčicích. 
C skácení 9 topolů na p.p. KNč. 1276 v Němčicích. Žádost č.j. 155/2009/ ST. 
C skácení 44 ks topolů na p.p.KNč. 310/1 v Němčicích. Podmíněno souhlasem
uživatele pozemku č. 310/1. Žádost č.j.: 158/2008/ST. 
C skácení 41 ks topolů na p.p.KNč. 303 v Němčicích. Žádost čj. 156/2009/ST. 
C skácení 28 ks topolů na p.p.KNč. 1274 a 1275 v Němčicích. Žádost č.j.:
154/2008/ST. 
C skácení 36 topolů na p.p.KNč. 1300 v Němčicích. Žádost č.j.: 153/2009/ST
C skácení 14 toplů na p.p.KNč. 1280/3 v Němčicích. Žádost č.j. 141/2009/MS
C skácení 18 ks topolů na p.p.KNč. 1280/4 v Němčicích. Žádost č.j.: 140/2009/MS
C skácení 6 ks topolů na p.p.KNč. 1280/1 a 1279/3 v Němčicích. Bližší v Rozhod-
nutí. Žádost č.j.: 157/2009/ST. 
C pojistnou smlouvu č. 7015073 a dodatek č. 1 k této pojistné smlouvě. Pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
C výzvu majiteli psa k provedení opatření proti volnému pobíhání psa po obci. 
C podání žádosti o poskytnutí dotace z Pardubického kraje na vybavení SDH. 
C odpis pohledávek k 25.3. 2009 ve výši 1.350,- Kč, dle předloženého návrhu. 
C dotaci na materiální vybavení oddílu Karate v roce 2009 ve výši 10.000,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 757/2008/S. 
C nákup materiálního vybavení pro SDH Němčice v roce 2009 ve výši 60.000,- Kč
v rámci rozpočtu obce. Žádost čj. 758/2008/S. 
C dotaci na údržbu volejbalového hřiště na Člupku pro ČASPV v roce 2009 ve výši
6.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 759/2008/ST. 

C dotaci na údržbu sportovního hřiště ve výši 15.000,- Kč pro TJ Sokol Němčice v
roce 2009. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost čj. 760/2008/ST. 
C dotaci na provoz sportovních kabin pro TJ Sokol Němčice v roce 2009 ve výši
65.540,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j. 760/2008/ST. 
C dotaci na činnost oddílu kopané TJ Sokol Němčice v roce 2009 ve výši 10.000,-
Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost čj. 760/2008/ST. 
C dotaci na činnost SONS Česká Třebová v roce 2009 ve výši 1.000,- Kč. Dotace
podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 84/2009/ST. 
C dotaci na materiálové vybavení oddílu stolního tenisu v roce 2009 ve výši
10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 101/2009/ST. 
C dotaci Farní charitě Litomyšl v roce 2009 ve výši 5.000,- Kč. Dotace podléhá
vyúčtování. Žádost č.j.: 48/2009/ST. 
C dotace na dětské hřiště ve Zhoři v roce 2009 ve výši 15.000,- Kč. Dotace
podléhá vyúčtování. Žádost č.j. 49/2009/St. 
C přidělení zakázky na akci: “Sportovní areál Němčice“, výherci výběrového řízení
– SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., v ceně dle nabídky 6.839.056,- Kč (s DPH). 
C schválilo smlouvu se psím útulkem ve Vendolí o následném zaopatření
odchycených psů. 
C smlouvu č. 8602695411 o pojištění odpovědnosti zastupitelů způsobenou obci.
C přidělení zakázky na akci”Stavební úpravy mateřské školy“ v Němčicích,
výherce výběrového řízení – Club, akciová společnost, Němčice v ceně dle nabíd-
ky ve výši 771.348,- Kč (včetně DPH). 
C kupní smlouvu na koupi p.p.Pkč. 762 o výměře 104 m2 za cenu 3.800,- Kč v
Němčicích, místní části Člupku, k.ú. Němčice u České Třebové. 
C nájemné za restauraci Kulturního domu v Němčicích ve výši 5.000,- Kč/měsíčně
od 1.5. 2009. Žádost č.j.: 243/2009/ST. 
C prominutí poplatku za pronájem sálu Kulturního domu v Němčicích na akci”
Setkání přátel Němčic“ dne 22.5. 2009. Žádost č.j. 244/2009/ST. 
C Obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č. 1/2009 o zrušení místních poplatků
ze vstupného. 
C Dodatek ke směrnici č. 16 o používání a tvorbě sociálního fondu. 
C zrušení příspěvku ve výši 10.000,- Kč z prostředků obce na výjezdní zasedání
ZO (usnesení č. 14/2009). 
C zrušení běžných účtů v ČSOB, a.s., a u GE Money a.s.
C prodej přebytečných kontejnerů v ceně 2,50 Kč/Kg, dle váhy. 
C Smlouvu o úvěru reg. č. 0590909200309 na předfinancování investiční akce
“Sportovní areál Němčice“ ve výši 7.167. 000,- Kč od Komerční banky, a.s..
Úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1 M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 1,66 % a z jistiny úvěru. Splatnost úvěru je do 30.12. 2013.
C Smlouvu o zajištění blankosměnkou úvěru reg.č. 0590909200309.
C upravený rozpočtový výhled obce Němčice na roky 2010 – 2014 obsahující, při-
jetí úvěru na dostavbu sportovního areálu Němčice.
C Smlouvu o poskytnutí grantu z programu ”Podpora pořízení územně pláno-
vacích dokumentací v roce 2009“, evidenční číslo: OSRKEF/09/00705 SML.
Finanční podpora ve výši 149.000,- Kč na : “Územní plán Němčice – návrh“. 
C příspěvek Svazu včelařů, organizaci Litomyšl ve výši 1.500,- Kč a návrh na
výsadbu 1 lípy na veřejném prostranství na Člupku. Žádost čj.: 288/2009/ST. 
C umístění a výstavbu celodřevěné kolny a krytého stání na p.p.KNč. 346/1 v
Němčicích, Zhoři dle předloženého požadavku a návrhu. Žádost č.j.: 295/2009/ST. 
C záměr na výsadbu japonského topolu na p.p.KNč. 1274 v Němčicích, k.ú.
Němčice u České Třebové. Povolení k výsadbě vydá Odbor životního prostředí
MěÚ Litomyšl. Žádost č.j.: 327/2009/ST. 
C zveřejnění možnosti pronájmu bytu v objektu sport. kabin, kde by nájemce
současně vykonával funkci správce a údržbáře sportovního areálu. Rozsah prací  je
uveden v předloženém návrhu. Nájemné za byt dle platných předpisů. 
C Smlouvu o dílo na akci: ”Stavební úpravy Mateřské školy v Němčicích“ ve výši
771.348,- Kč (včetně DPH) s CLUB, akciová společnost, Němčice. Bližší ve SOD.
Dodavatel je vítěz výběrového řízení. 
C zadání zakázky na dodávku vybavení pracoviště Czech Point, firmě DoNet v
celkové výši 79.220,- Kč. Dodavatel je vítěz výběrového řízení. 
C vodné ve výši 25,- Kč/m3 a stočné ve výši 17,- Kč/m3. Platnost od 1.6. 2009. 
C prodej nepoužívaného podvalníku v ceně 2,50 Kč/Kg. 

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D běžný přístup na p.p. 1707/1 pro uživatele stodoly na st.p. 235 v Němčicích, k.ú.
Němčice u České Třebové. Požaduje, aby byly pro vstup do stodoly užívány vrata
na silnici II/360. Vstup na výše uvedený pozemek je možný pouze vyjímečně po
předchozím oznámení a zdůvodnění. 
D žádost o dotaci svazu diabetiků Litomyšl. Žádost č.j.: 142/2009/ST. 
D žádost o dotaci oddílu ledního hokeje. Žádost č.j.: 761/2008/ST -OÚ

O b e c n í  z a s t u p i t e l s t v o  s e   v  o b d o b í  0 3 / 2 0 0 9 -  0 6 / 2 0 0 9 s e š l o  c e l k e m   5 x .  Z  p ř i j a t ý c h  u s n e s e n í  v y b í r á m e .



Podìkování za pøedstavení „Jak to bylo s Rù�enkou“
Byla jsem požádána, abych v letošním roce

vybrala a zrealizovala nějakou divadelní hru.
Dlouho jsem přemýšlela, jaký žánr vybrat.

Ptala jsem se našich členů a také samozřejmě
našich příznivců diváků a bylo mi řečeno, že úplně
nejlepší by byla pohádka nebo komedie, klidně obojí

najednou. Premiéru  jsem chtěla nejpozději začátkem
června, tak  mi bylo jasné, že potřebuji hru s maximálně deseti herci, aby-
chom byli schopni jí secvičit během ani né dvou měsíců. Po dlouhém vybírání
z textů jednotlivých her mi přišla do ruky pohádka „Jak to bylo s Růženkou“
od Stanislava Tomka. 

Již po prvním přečtení jsem věděla, že tato hra splňuje
všechna má kritéria.  Když jsem ji četla podruhé, začala jsem si do
jednotlivých rolí obsazovat naše herce.  Všichni mi udělali velkou
radost, protože nikdo z  oslovených herců roli neodmítl.

Zkoušky probíhaly ve velmi příjemné atmosféře, protože
již při nácviku jednotlivých scén vzniklo mnoho humorných situací,
při kterých jsme až slzeli smíchy.  Kdo by také odolal princezně
Jablkoni, kdo by zůstal chladným při pádech a dalších nešikovnos-
tech prince Šipka a při nácviku jeho „nechtěných“ útoků na zlou
sudičku Medardu. Ve výčtu  bych mohla ještě dlouho pokračovat.
Proto chci poděkovat Bóďovi, Líbě, Monice, Ladě, Víťovi a Vaškovi
za čas, který věnovali zkouškám,  za to, že své role zvládli tak
hezky, za pomoc při shánění rekvizit a za celkovou pohodu nejen
během zkoušek, ale také během představení. 

Ze začátku se trochu jako problém jevily písničky a
hudba k písním. Nikdo z nás se necítil na pěvecké číslo s nároč-
nou muzikou. Písničky jsem chtěla v pohádce zachovat, ale
nevěděla jsem, jak to udělat. Touto cestou bych chtěla poděkovat

Věře Doležalové, Evě Suchánkové a panu Jiříčkovi, kteří mi velmi pomohli s
hudebním doprovodem jednotlivých písní. V neposlední řadě taky Standovi
Tkadlečkovi za technickou pomoc při nahrávání hudby a následném pouštění,
Vaškovi Kodytkovi za celkovou pomoc při realizaci scény a věcí týkajících se
organizace představení. Velice si vážím pomoci Jirky Škeříka a Lídy
Sedláčkové, kteří sledovali text a pomáhali nám v místech, kde selhala naše
paměť. 

Za nás za všechny chci poděkovat hlavně našim divákům, protože
jejich přízeň dává našemu spolku smysl a jejich potlesk a smích nám dodává
chuť do další práce. DĚKUJEME a budeme se těšit zase příště.

Marťa

V sobotu 25.4. o druhé hodině odpolední se
konal v Hasičské zbrojnici historicky první košt
ovocných pálenek zvaný "Němčická šťopka".
Sešlo se celkem 15 vzorků, 6 slivovic, 4 jabkovice,
2 hruškovice, 2 mirabelky a 1 jeřabinová pálenka
od 13 různých pěstitelů, což považujeme za
poměrně slušný výsledek na první ročník. 

Připraveni jsme byli na 50 hodnotitelů, ale
nakonec jich přišlo pouze jedenáct. Při vstupu
dostal každý hodnotitel vlastní "štamprli", ručně
vyzdobenou obrázky ovoce - výtvor žákyň zdejší
školy - kterou si mohl po hodnocení odnést.
Počasí bylo nádherné, slunce svítilo, piva na
zapití i pochutin na zajezení byl dostatek, co víc
jsme si mohli přát. 

Vlastní průběh hodnocení sice na počátku
trochu pokulhával, protože jsme s ničím takovým
neměli zkušenosti a občas jsme museli trochu
improvizovat, ale nakonec jsme se shodli na pos-
tupu a nic již nebránilo zahájení koštování.
Složení vzorků nám umožnilo vyhlásit pořadí v
kategoriích Slivovice, Jádrovice a Ostatní pálenky.

Každý z oceněných pěstitelů obdržel diplom a absolutní
vítěz kromě titulu "Velký kvasil" i zajímavý putovní pohár. 

Pro zajímavost jsme do první části soutěže, ve které
probíhalo hodnocení vůně, zařadili mimo pořadí i vzorek
slivovice prodávané v obchodech. Názor hodnotitelů na
tento vzorek byl překvapivě jednotný - charakteristický
pach průmyslově vyráběného lihu bez jakékoli stopy
vůně po švestkách - není co hodnotit!

Protože účast hodnotitelů byla nízká, zbylo velké
množství kvalitní pálenky. Organizátoři se tedy rozhodli
rozprodat ji v průběhu roku při jiných akcích, aby se
prozatím nevelký výtěžek akce, který byl přislíben jako
příspěvek místní škole, trochu vylepšil.

Oficiální výsledky podle kategorií

Slivovice

1. Jilg Stanislav, Člupek, Švestka 2009
2. Racek Josef, Němčice, Švestka 2004
3. Sekereš Josef, Člupek, Švestka 2008

Jádrovice
1. Jasanský Miroslav, Němčice, Hruška 2008 
2. Lorenc Pavel, Litomyšl, Jablko, 2009

3. Pavliš Vladimír, Němčice, Hruška 2007
Ostatní pálenky

1. Kadrmas Miroslav, Němčice, Mirabelka 1998
2. Jiří Voříšek, Člupek, Jeřabina  2004
3. Strážnický Jan, Němčice, Mirabelka 2009

Absolutním vítězem a Velkým Kvasilem roku 2009 se stal 

Miroslav Kadrmas.

Co zbývá dodat na závěr? Děkujeme žákyním zdejší školy za vyzdobená
"štamprlata", Sboru dobrovolných hasičů za přechodný azyl a Obci za pod-
poru. Napřesrok to určitě zkusíme znovu.

- Spolek pro zachování místních kulturních tradic

N ì m è i c k á  Š � o p k a



C o  j e  a  c o  n e n í  v i d ě t
napsal Claude Frédéric Bastiat v červenci 1850

IV. Divadla a krásná umění
Má stát podporovat umění prostřednictvím subvencí?
Jistě je zde možné říci mnoho pro i proti.
Ve prospěch subvenčního systému lze uvést, že umění prohlubuje, povznáší a poe-

tizuje duši národa, že ji odpoutává od zaujatosti materiálními věcmi, jelikož jí dává cit pro
krásno; tím příznivě působí na mravy, způsoby a obyčeje lidí a dokonce i na jejich
průmysl. Je otázka, co by bylo s hudbou ve Francii bez Théâtre-Italien a bez Konzerva-
toře, jak by na tom bylo dramatické umění bez Théâtre-Français a malířství a sochařství
bez našich sbírek a muzeí. Můžeme jít dále a tázat se, zdali bez soustředění krásných
umění na jednom místě - a tedy také bez jejich subvencování - by se byl vyvinul tento
vybraný vkus, který je vznešeným údělem francouzské práce a způsobuje, že její
výrobky si vynucují pozornost po celém světě. Pokud jsou patrny tyto výsledky, nebylo
by velikou neopatrností, kdyby se všichni občané zřekli placení tohoto skromného
příspěvku, který konec konců zajišťuje francouzskému národu v očích Evropy jeho
nadřazenost a slávu?

Proti těmto a mnoha jiným důvodům, jejichž závažnost nepopírám, lze uvést jiné
důvody, a sice neméně závažné. Někdo by mohl především říci, že zde existuje otázka
distributivní spravedlnosti. Jestlipak právo zákonodárce zasahuje tak daleko, aby byl
oprávněn snížit mzdu řemeslníka kvůli zvýšení zisku umělce? Pan de Lamartine1 pravil:
„Jestliže zrušíte subvenci nějakému divadlu, kde se pak zastavíte na této cestě – ne-
budete logicky přinuceni zrušit též naše univerzitní fakulty, naše muzea, ústavy a kni-
hovny?“ Bylo by lze odpovědět: Jestliže budete poskytovat subvence všemu, co je dobré
a užitečné, kde se pak zastavíte na této cestě - nebudete logicky přinuceni financovat ze
státního rozpočtu též zemědělství, průmysl, obchod, dobročinnost a školství? A navíc,
máme opravdu jistotu, že subvence prospívají pokroku v umění? Tato otázka ještě zdale-
ka není vyřešena a nadto můžeme vidět na vlastní oči, že pokud nějaká divadla prospe-
rují, tak jsou to ta, která žijí z vlastní činnosti. A konečně, když se povzneseme k obec-
nějším úvahám, zjistíme, že potřeby a tužby dávají vznikat dalším potřebám a tužbám,
takže dochází k jejich vzestupnému pohybu do stále vytříbenějších a kultivovanějších
sfér, a to v té míře, v jaké je veřejné bohatství umožňuje uspokojovat; zjistíme také, že
vláda se nesmí vměšovat do této souvztažnosti, protože by při dané velikosti národního
bohatství nemohla stimulovat luxusní průmysl z daňových výnosů, aniž by tím poškodi-
la průmysl produkující statky nezbytné potřeby, což by znamenalo narušení přirozeného
pokroku civilizace. Lze též pozorovat, že takové umělé přesouvání potřeb, vkusu, práce
a obyvatelstva přivádí národy do nejistého a nebezpečného postavení, kterému schází
pevný základ.

Probereme teď několik důvodů uváděných odpůrci státního zasahování, které se
týkají domněnek občanů o pořadí, v němž by měly být uspokojovány jejich potřeby a
tužby, a v důsledku toho též řízeny i jejich aktivity. Přiznávám se, že náležím k lidem,
kteří mají za to, že výběr a impuls má přijít zdola, a nikoli shora - od občanů a nikoli od
zákonodárce;zdá se mi,že opačná nauka vede k destrukci svobody a lidské důstojnosti.

Je však známo, z čeho je - na základě jistých dedukcí, právě tak chybných jako
nespravedlivých - obviňován ekonom? Když zavrhujeme subvence, znamená to prý, že
zavrhujeme samotnou věc, o jejíž subvencování se jedná, a že jsme nepřáteli všech
druhů činností, poněvadž žádáme, aby tyto činnosti byly jednak svobodné a jednak aby
nalézaly svou odměnu samy v sobě. Jestliže tedy žádáme, aby stát nepodporoval z daní
náboženské záležitosti, jsme prý ateisté; chceme-li, aby stát nepřispíval z daní na
vzdělání, nenávidíme prý osvětu jako takovou. Řekneme-li, že stát by z daní neměl
uměle zvyšovat hodnotu půdy nebo činit totéž v nějakém průmyslovém odvětví, jsme
nepřáteli vlastnictví a práce.

A když se domníváme, že stát nemá subvencovat umělce, tak jsme barbaři, kteří
soudí, že veškeré umění je zbytečné.

Protestuji ze všech sil proti těmto dedukcím. Je nám velice vzdálena absurdní
myšlenka zničit náboženství, vzdělání, vlastnictví, práci a umění, když žádáme, aby stát
chránil svobodný rozvoj všech druhů lidské činnosti, aniž by přitom vydržoval jedny na
úkor druhých. Právě naopak si myslíme, že všechny tyto živé síly lidské společnosti by
se harmonicky rozvíjely pod vlivem svobody, že žádná z nich by se nestala - jak jsme
tomu dnes svědky - zdrojem zmatků, zneužívání, tyranie a nepořádku.

Naši odpůrci si myslí, že když nějaká činnost není ani subvencována, ani regle-
mentována, tak se tím prostě likviduje. My si myslíme pravý opak. Jejich víra se upíná k
zákonodárci, a nikoli k lidstvu. My věříme v lidstvo, a nikoli v zákonodárce.
Pan de Lamartine tedy pravil: „Ve jménu tohoto principu (tj. zrušení státních subvencí -
J. P.) bychom museli zrušit veřejné výstavy, které této zemi dělají čest a přinášejí bohat-
ství.“

Odpovídám panu de Lamartine: Z vašeho hlediska nesubvencovat znamená zrušit,
jelikož vaší výchozí premisou je, že vše existuje pouze z vůle státu, z čehož vyvozujete,
že žít může pouze to, čemu daně umožňují život. Avšak já obrátím proti vám příklad,
který jste sám vybral, a ukáži vám, že největší a nejvznešenější ze všech výstav, výsta-
va založená na nejliberálnější a nejuniverzálnější myšlenkové koncepci - a mohl bych si
dokonce posloužit i výrazem „všelidská“, což zde není žádnou nadsázkou - je výstava
připravovaná v Londýně2, jediná, do které se nevměšuje žádná vláda a která není finan-
cována z žádné daně.

Když se vrátíme ke krásným uměním, mohl by někdo, opakuji, uvést přesvědčivé

důvody pro systém subvencí i proti němu. Čtenář pochopí, že vzhledem ke speciálnímu
předmětu tohoto spisu nemusím tyto důvody ani vykládat a ani se rozhodovat, který z
nich bych si měl vybrat.

Avšak pan de Lamartine uvedl již předem jeden argument, který nemohu přejít
mlčením, jelikož zcela přesně zapadá do rámce této ekonomické studie.

Praví:„Ekonomická otázka v záležitosti divadel se dá shrnout do jediného slova:
práce. Málo záleží na povaze této práce; je to práce stejně plodná, stejně produktivní,
jako je tomu v povaze každé práce, kterou národ vykonává. Divadla, jak víte, dávají ve
Francii práci a mzdu osmdesáti tisícům dělníků všeho druhu, malířům, zedníkům, deko-
ratérům, krejčím, stavitelům atd., kteří vnášejí život a pohyb do mnoha čtvrtí tohoto
hlavního města, a to je příčinou, proč se dovolávají vašich sympatií!“ Vašich sympatií! -
Přeloženo: vašich subvencí.
A dále: „Požitky Paříže zajišťují práci a spotřební statky pro venkov, luxus bohatce je
mzdou a chlebem pro 200 000 dělníků všeho druhu, které živí onen tak mnohotvárný
průmysl sloužící divadlům po celé rozloze naší republiky a kteří z těchto vznešených
požitků, jež  činí Francii slavnou, mají živobytí pro sebe, pro své rodiny a své děti. Jsou
to právě oni, komu dáte těch 60 000 franků.

Co se mne týče, jsem nucen říci: Velmi špatně! Velmi špatně! - přičemž samozřej-
mě omezuji dosah tohoto soudu pouze na ekonomický argument, o který se zde jedná.

Ano, těch 60 000 franků nebo alespoň jistá část této sumy se opravdu dostane k
dělníkům pracujícím pro divadla. Několik drobků se zajisté může cestou ztratit. Kdyby-
chom věc  prozkoumali víc zblízka, možná bychom dokonce objevili, že na cestě
zabloudí větší část koláče; dělníci budou mít velké štěstí, jestliže jim zbude několik
drobečků. Chci však připustit, že celá subvence připadne malířům, dekoratérům, krej-
čím, kadeřníkům atd. To je to, co je vidět.

Odkud však přichází tato subvence? Zde je rub otázky, který je právě tak důležitým
předmětem zkoumání jako její líc. Kde je zdroj těch 60 000 franků? A kam by se dostaly,
kdyby je hlasování zákonodárců nebylo nejdřív dirigovalo do rue Rivoli3 a pak do rue
Grenelle? To je to, co není vidět.

Zajisté se nikdo neodváží tvrdit, že samotné hlasování zákonodárců je tím, co způ-
sobuje, že se tato částka vylíhne v hlasovací urně; že jako taková představuje čistý
přírůstek k národnímu bohatství a že bez tohoto zázračného hlasování by se oněch 60
000 franků stalo něčím navždy neviditelným a nehmatatelným. Je nutné připustit, že

vše, co většina může učinit, je rozhodnout, že se peníze odněkud vezmou, aby byly zase
poslány někam jinam a aby se jim dostalo jistého určení jen na tom základě, že jim bylo
znemožněno naplnit jiné určení.

Pokud se věci mají takto, je zřejmé, že poplatník, který platí daň ve výši jednoho
franku, již nemůže tímto frankem svobodně disponovat. Je jasné, že bude zbaven
možnosti uspokojit své potřeby v míře odpovídající hodnotě jednoho franku, a že i děl-
ník, který by mu toto uspokojení mohl obstarat, bude připraven o mzdu ve stejném
rozsahu.

Nedělejme si tedy dětské iluze a nevěřme, že hlasování ze dne 16. května něco
přidává k národnímu blahobytu a zaměstnanosti. Provede pouze k realokaci užitků a
realokaci mezd - to je vše.

A když bude řečeno, že ono hlasování nahradí uspokojení potřeby jistého druhu a
jistý druh práce uspokojením takových potřeb a takovými pracemi, které jsou urgentnější,
mravnější a rozumnější? Mohl bych bojovat i na tomto terénu. Mohl bych říci: Když
vyrvete 60 000 franků poplatníkům, snížíte mzdy zemědělských dělníků, nádeníků,
kopáčů, tesařů, podkovářů a zvýšíte o stejnou částku mzdy zpěváků, kadeřníků, deko-
ratérů a krejčích. Nic však nedokazuje, že tato třída je důležitější než ta předešlá. Pan
de Lamartine to nedokazuje. Sám praví, že divadelní práce je stejně plodná, stejně pro-
duktivní jako každá jiná práce (a ne více), proti čemuž by se stále ještě dalo namítat,
neboť nejlepším důkazem, že divadelní práce není tak plodná jako jiná práce, je
skutečnost, že právě k této jiné práci se vznáší apel, aby subvencovala práci divadelní.

Avšak toto srovnávání vnitřní hodnoty a záslužnosti u různých druhů prací není před-
mětem této úvahy. Veškerým mým úkolem zde je ukázat, že pokud pan de Lamartine a
ti, kdož aplaudovali jeho argumentaci, viděli levým okem výnosy získané dodavateli
divadelníků, měli také vidět pravým okem ušlé výnosy u dodavatelů poplatníků; jelikož
tak nečinili, vystavují se výsměchu, poněvadž chybně pokládali realokaci za zisk. Jestliže
by byli ve své doktríně důslední, žádali by subvence donekonečna; neboť co platí o jed-
nom franku a o 60 000 francích, platí za stejných okolností také o miliardě franků.

Když se jedná o daně, pánové, dokažte jejich užitečnost důvody, jež stojí na pevném
základě, nikoli však tímto nešťastným tvrzením: „Veřejné výdaje poskytují obživu děl-
nické třídě.“ Toto chybné tvrzení zastírá podstatnou skutečnost, že totiž veřejné výdaje
fungují vždy jako substitut soukromých výdajů a že v důsledku toho poskytují živobytí
jednomu dělníku místo jinému, avšak ničím nepřispívají k údělu dělnické třídy, pokud ji
chápeme jako celek. Vaše argumentace je na výši poslední módy, avšak je zcela absurd-
ní, protože vaše rozumování není s to podat rozumný důvod.

1 Alphonse Marie de Lamartine (1790-1869), slavný francouzský básník období romantismu a později
významný politik. Za poslance byl zvolen již v r. 1834, avšak největší proslulost získal během revoluce
v r. 1848, kdy se stal předsedou prozatímní vlády a podstatně přispěl k založení II. republiky. Svou
rétorickou výmluvností dovedl uchlácholit pařížské radikální masy, jejichž živelné hnutí ohrožovalo
samotné republikánské zřízení. Brzy však ztratil veškerý vliv, protože byl spíše romantickým idealis-
tou než praktickým politikem; v r. 1851 odešel z veřejného života a stáhl se do ústraní.
2 Jedná se o Světovou výstavu (Great Exhibition), která se konala v r. 1851 v Hyde Parku a byla spon-
zorována Londýnskou společností umění (London Society of Arts), jež se věnovala rozvoji umění a
průmyslu. Jakožto první z řady následujících světových výstav se stala proslulou zejména v souvis-
losti s místem svého konání, jímž by slavný Křišťálový palác (Crystal Palace). 
3 Sídlo francouzského ministerstva financí. 

- Liberální institut (přeložil: Doc. Phdr. Ján Pavlík)

k z a m y š l e n í . . .
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L é t oL é t o
Z a h r a j t e  s i  n a  b á s n í k y  –  d o p l ň t e  t e x t

Rok po roce střídá se to,
přejde zima, přijde _________ ,
přijde horko, bouřka s blesky,
přijde déšť a po něm ________ ,

skřivan kdesi v nebi lítá,
přijdou lidé sklízet __________ .
Tak to chodí neustále,
loni, letos a tak ____________ .

Víte, v kterých písničkách se v textu
vyskytuje slovo SLUNCE 

nebo SLUNÍČKO ?

Voláme  sluníčko,…

Z n a š e h o  š k o l n í h o  � i v o t a
Jak jsme byli na škole v přírodě

Když jsme přijeli k hotelu Renospondu, zdál se mi takový obyčejný, ale to jsem nevěděla jak se mýlím.
První den jsme šli nejdřív všichni na procházku a pak jsme si šli vybalovat věci. Když jsem vstoupi-

la do toho nádherně uklizeného pokoje, tak mi bylo líto něco vytahovat, abych neudělala nepořádek.
Každý den  jsme chodili také na oběd, polévka mě chutnala, ale druhé jídlo mi nějak nejelo.

Polední klid jsme měli od oběda do dvou hodin. Po večeři jsme měli volno. Budíček byl v sedm
hodin, ale já jsem vždy vstala a oblékla se o půl sedmé.

Další dny se projevovaly tak normálně. Šli jsme do Toulavcových maštalí, k rybníku Zádušáku, na
Polanku a na další výlety.Také jsme hráli šipkovanou, měli jsme stezku odvahy a opékali špekáčky.

Podle mého názoru bylo všechno skvělé, líbilo se
mi tam.

Poslední den jsme šli na Nové Hrady,i tam to
bylo super. Příště určitě pojedu zase!

Tereza Vrbická, 4.roč.

Když jsme tam přijeli - 4.5.2009 - to
bylo pondělí, na chvíli jsme šli na procházku k
obchodu a zpět k hotelu. U hotelu bylo hřiště,
hráli jsme tam třeba Honzo vstávej a kluci fotbal.
Když jsme dostali pokoje, hned jsme museli jít

na oběd. Po obědě jsme se šli podívat do skalních obydlí, kde dříve lidé bydleli. Tady jsme plnili 1.úkol
za kapku. Další den jsme dělali další úkoly. Ve středu jsme šli k rybníku Zádušáku, po obědě na záchrannou stanici Pasíčka.Viděli  jsme tam např. sokola, lišku,
havrana, divočáky atd. Udělali jsme si tady ptáčka z drátků a peří. Večer jsme s holkama četly knihy a povídaly si.Ve čtvrtek jsme šli na Polanku,v pondělí jsme
ještě byli v Toulovcových maštalích. Na cestě z Polanky jsme viděli mloka skvrnitého,veverku a různé stromy.Ještě před večeří jsme hráli šipkovanou a večer
jsme opékali buřty. Okolo 21 hodiny nám paní učitelka řekla, že půjdeme na stezku odvahy. Vůbec jsem se nelekla, ani se nebála. V pátek jsme odjížděli, ale
ještě před tím jsme hledali poklad. Při cestě domů jsme se podívali na zámek Nové Hrady, šli jsme také do cukrárny. Škola v přírodě se mi moc líbila.

Soňa Urbánková, 4.roč.



Š k o l n í   p e r l i è k y  z  n a š i c h  l a v i c

Klíèová slova - Vymyslete a napište pøíbìh s tìmito slovy: 
voda, kapka, rybník, déš�, vodník, vlnka(y), rákosí, tajemství, hluboko, prùzraèná, �bluòk

Hluboko v lese byl rybník a v něm žil starý
hastrman Vasrman. V žádném rybníce nebyla voda tak
průzračná jako v jeho. Každý den 100 vodoměrek
zkoumalo kolik je v rybníku špíny. Vasrmanův přítel vod-
ník se jmenoval Kapka. Kapka jednoho dne přijel na
návštěvu. Když se ocitl u rybníka tak žáby, co seděly na
leknínu, skočily do vody až to udělalo žbluňk a nadělaly
se malé vlnky. Rybky se připluly podívat co se děje a
přilákalo to také Vasrmana. A tu se oba smáli až se
spustil déšť. Vasrman se  zeptal Kapky co se mu stalo a
on mu řekl, jak ho lidi vyhnali z jeho tůně. Tak se ho jde
zeptat, jestli by mohl bydlet u něho. Vasrman souhlasil a
slíbili si, že nebudou mít mezi sebou žádná tajemství.

Katka Kladivová, 4.roč.

Byl jednou jeden rybník Brčálník s
průzračnou vodou a hluboko v ní byl vodník.
Průzračná voda se mu zdála pořád špinavá i když
byla čistá. Když upadla do vody kapka deště řekl:
Ten déšť je  špinavý! Ale kapky dál kapaly: Žbluňk,
žbluňk… až se v rybníce  dělaly malé vlnky. V
rákosí se mu také nezdálo čisto, žádné z míst
nebylo vhodné k uložení jeho tajemství. Jednoho
dne za ním připlula rybka a pravila: Rybník je čistý,
ale jestli se ti nezdá, uschovej tajemství do kapradí,
tam ho nikdo nenajde. Rybka domluvila a zmizela.
Vodník ji poslechl. A opravdu, dodnes  nikdo tajem-
ství neobjevil…

Tereza Vrbická,  4. roč.

Bylo nebylo, za devatero vodami
kdysi dávno bylo ukryté tajemství, hluboko v
průzračném rybníku. Jednoho dne vyšel z vody
zelený mužíček-vodník. Najednou se ozvalo
žbluňk a z vody vyskočila rybka. Za chvíli se
otevřely vlny, které skrývaly rákosí. V rákosí byl
řetízek s kapkou pro štěstí. Hluboko ve vodě
bylo ukryté tajemství. Najednou se spustil
déšť.Tajemství však bylo zamčené, otevřít ho
mohly jen řetízek s kapkou, protože byly klíčem.
Ale tajemství už nikdy nikdo nespatří ani
nevezme, protože vodník si ho nechá pro štěstí.
A vodníka taky neuvidíte…

Soňa Urbánková, 4. roč.

Inzerát  

na VODNÍKA

Hledáme pracovníka na místo 
VODNÍKA.

Požadavky : musí umět plavat, hlídat
svůj rybník, být hodný na děti, být stat-
né postavy a vstávat v 5:30 h. 
Zn. Dobré platové podmínky, oblek a
hrníčky na dušičky dostanete poštou.
Práce je na vlastní nebezpečí.
Hlaste se na adrese : 

www.žbluňk. cz
děti 5. roč.

Přesmyčky
(hudební nástroje)

PIONA SOEHUL VOLIA AKTARY RAHFA
LOOLICVOLNE AYHAVRN RASTKBOAN

SOONAFX BEUBN LAKNIETR

Proč se měsíce jmenují ČERVEN, ČERVENEC a SRPEN ?

Červen – protože se všechno červená – jahody, maliny,…
Červenec – protože slunce pálí až se červená…
Srpen – protože dřív chodili se srpem na bylinky…

Katka Kladivová, 4.roč.

Vyzkoušejte si - Čtení s matematikou

3 br+3 šli ce100u lesem + spa3li me2d+. Co teď? Byli - zbr+ně, naz5
nemohli, přis5 jim nikdo nemohl. N+ me2d+ je k+ždý xtký. Me2d hned
zvě3l ne-pečí + 100upl si n+ z+dní nohy. 100jí + 100jí. 3 br+3 také.
Me2d 100upl n+ všechny 4 + zmizel z+ stromy. Ti 3 br+3, ti si tenx odd-

echli + vesele o5 pokr+čov+li v cestě do svět+.

Hledejte písmena, která do textu NEpatří 
a sestavte z nich tajenku

Louky se zelenají a všude voní byliny, lesy jsou plné jahod, borůvek a 
malin. Rybník je mplný ryb, z vajíček se vylíhli o pulci, kteří se brzo
vyvinou v t dospělé žáby. Příroda je krásně ýbarevná. Všechno voní.
Je teplol a děti se radují…

Tajenka: ___________________

Jak se nazývají dvě čáry vedoucí stále stejně daleko vedle sebe?   - Koloběžky
Stupňuj přídavné jméno HRUBÝ - hrubí  -  hrubží  -  nejhrunější
Jak děti dokáží napsat jméno SVATOPLUK - Svatokluk, Svatopuk, Svato plukluk, Svotopluk 
Části květu jsou - korunka a hrníček

U m í t e  t o  ?
Vymyslete na tato písmena další podstatná jména ( přídavná jména, slovesa atd. … )
L - léto, list,…....................................................................... lákavý,…............................................................................................ 
É - Evička,…....................................................................................................................................................................................
T - traktor,…..........................................................................toulá se,….........................................................................................
O - obilí,…........................................................................................................................................................................................



Anketa: Jak u vás doma šetříte vodou?
Anketa byla součástí projektu „Všeználkova  živá voda“.Její výsledky si
můžete prohlédnout v následující tabulce. Procenta vyjadřují podíl klad-
ných odpovědí.

Kapající kohoutky vždy co nejdříve opravíme 85%
Voda v záchodové míse neprotéká 96%
(pokud ano, je vždy co nejrychleji opraveno)

Máme nainstalovány pákové baterie 78%
Na sprše i kohoutcích máme úsporné nástavce (perlátory) 39%
Pereme jen tehdy, když je pračka úplně naplněná 57%
Při čištění zubů nenecháváme téct vodu 75%
(natočíme si vodu do kelímku)

Místo koupání ve vaně se sprchujeme 28%
Sprchujeme se jen krátce – po nutnou dobu mytí 28%
Když se mydlíme, zastavujeme vodu. 85%
Na záchodě splachujeme co nejmenším množstvím vody 53%
( máme dvojí splachování nebo „skrblíka“)
Nádobí nemyjeme pod tekoucí vodou (napustíme vodu do dřezu) 96%
Myčku používáme jen tehdy, když je naplněná 46%
32% nemá myčku

Na zalévání květin-zahrady využíváme dešťovou vodu 64%
Dešťovou vodu využíváme k dalším účelům 25%

Slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře v MK

v Litomyšli 
Ve středu 10. června jsme se s

dětmi z první třídy vypravili do Lito-
myšlské knihovny. Setkali jsme se

zde s Ferdou Mravencem a Beruš-
kou, kteří dětem dávali záludné úkoly.
Děti vše zdárně splnily, proto mohly
být slavnostně pasovány na čtenáře.
Všichni dostali pamětní list, čtenář-
skou průkazku do MK a pěknou
knížku, kterou věnovala obec
Němčice. 

C o  s e  u d á l o   v e  š k o l e
„Všeználkovy  čtenářské  dílny“

Projekt s tímto názvem probíhal v naší škole
v období od října 2008 do června 2009, finan-
cován byl z grantu MŠMT (získali jsme 77
130,-Kč). Cílem projektu byla podpora
čtenářství  a  zlepšení úrovně čtenářských
dovedností žáků. Co bylo jeho obsahem?
1) V průběhu celého školního roku probíhaly
při hodinách ČJ čtenářské dílny, ve kterých
byly uplatňovány metody kritického myšlení. V
dílnách se pracovalo jak s beletrií, poezií, tak
i s naučnými texty, využívaly se různé formy
práce (včetně kooperativního učení).
2) Uskutečnilo se  několik  dílen psaní
(„Němčická strašidla“, „Jak si představuji
Ježíška“,  „Komiks“, „Němčická básnička“,“Němčická hádanka“, Příběh starého
přístroje“, „UFO, o kterém se mi zdálo“, životabáseň „Studánka“) práce žáků
byly prezentovány na nástěnkách a na www stránkách školy.
3) Proběhly 3 školní soutěže –kvíz „Kamarádi z dětských knížek“ , 7 týdenní
soutěž „Poznáš, ze které jsem knížky?“ a autorské čtení vlastních básní.
Zapojili jsme se do celostátní soutěže Albatrosu, několik dětí se účastnilo
regionální soutěže v recitaci.
4) Proběhla beseda se spisovatelkou Eliškou Polaneckou, beseda s vedoucí
MK Litomyšl, akce v MK Litomyšl „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
5) Na www stránkách byla zpřístupněna trvale sekce „Poradna“ s informacemi
pro rodiče.
6) Ve sborovně školy je trvale všem pedagogickým pracovníkům zpřístupněno
metodické portfolio.

7) Zapojili jsme se do celostátní
akce „Celé Česko čte dětem“
9) Rodiče se společně s dětmi
zapojili do ankety, která mapovala
jejich nejoblíbenějšího pohád-
kového hrdinu, časopis, knihu
apod.
10) Proběhlo divadelní před-
stavení pro veřejnost v KD.
11) Z grantu bylo pořízeno nové
materiální vybavení knihovny-
koberec, tabule, stolky, židličky,
police, encyklopedie a knihy.

Všeználkova �ivá voda Jak můžeme šetřit vodou!
Opravte místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo
vodovodní potrubí. Po čase se i drobné kapání promění ve velké množství vody.
Nechte si nainstalovat šetřiče vody (perlátory). 
Tipy do kuchyně
Dávejte nádobu s pitnou vodou do ledničky. Nemusíte tak pokaždé, když máte
žízeň nechat dlouho téct kohoutek, než bude voda studená. 
Při mytí nádobí nenechávejte téct vodu. 
Myčku na nádobí pouštějte jen plnou. 
Jestliže umýváte nádobí ručně 2x denně, spotřebujete asi 70 litrů. Naplníte-li
myčku na její plnou kapacitu 1x denně, spotřebujete přibližně 20 litrů vody. 
Tipy do koupelny 
Nechte si nainstalovat úsporný splachovací systém. 
Nechte opravit protékající kohoutky. 
Nainstalujte si úsporné zařízení na sprchu, při čištění zubů nenechávejte téct
kohoutek. 
Sprcha spotřebuje mnohem méně vody než koupel ve vaně. 
Odpad z koupelny nesplachujte, ale vyhazujte do odpadkového koše. 
Perte pouze tehdy, když je pračka plná. 
Nenechávejte volně téct vodovodní kohoutky. 
Tipy do zahrady
Pokud musíte zalévat trávník, zalévejte ho vždy po ránu nebo večer, ať zabráníte
vypařování vody. Jedna větší dávka vody týdně je prospěšnější než několik
krátkých postřiků. Využívejte dešťovou vodu.



ÈIŠTÌNÍ STUDÁNKY U KAÈENEK

Již tradičně jsme se rozhodli Den
země oslavit mimo jiné také konkrétní
pomocí přírodě.V pátek 24.dubna
jsme se za krásného slunečného
počasí vypravili s přírodovědným
kroužkem ke studánce, nad kterou
máme patronát, opět jsme ji vyčistili a
zanechali u ní hrneček pro žíznivé
poutníky.

V pátek 3.4. jsme s přírodovědným
kroužkem vyrazili na průzkum okolí
místního potoka Zlatého pásku, sle-
dovali jsme živočichy a rostliny, měřili
hloubku a teplotu vody, odebírali její
vzorky, které jsme pak ve škole testo-
vali.

M Ì Ø E N Í  K V A L I T Y V O D Y V E  Z L A T É M  P Á S K U
ZLATÝ PÁSEK Dne : 3.4.2009

Měření u lávky
Hloubka vody 39 cm
Teplota vody 10°C
Průhlednost vody průhledná
Barva vody průsvitná
Čichový vjem vody Bez vůně
PH vody PH  7
Dusitany ve vodě 0,1mg /l
Dusičnany ve vodě Skoro 40 mg/l
Rostliny v okolí Sasanka, jahodník, pryskyřník, 

orsej, vrba, kočičky, devětsil, 
bledule, petrklíč, sedmikrásky

Živočichové v okolí Mravenci, pavouci, ploštice, 
včely, kobylka, motýl, kočka, pes

Dno potoka Igelit, dřevo, provázek, cihly, 
kameny, kost, kelímek od jogurtu

Zapsala:  Tereza Vrbická

Proč pít vodu z vodovodu? 
^ 1 litr vody je mnohokrát levnější než 1 litr balené vody 
^ je zdravotně nezávadná - podléhá četnější a v některých parametrech 
přísnější kontrole kvality, o kvalitě vody z vodovodu pro veřejnou potřebu má

právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu para metrů
daných platnou legislativou - na rozdíl
od balené vody, která má na obalu jen
výběr malého počtu parametrů a někdy
i ten chybí 

^ po stránce kvality je voda z
vodovodu zcela srovnatelná s bale-
nou vodou, díky nižšímu obsahu mine-
rálních látek méně zatěžuje naše led-
viny 

^ vždy čerstvá u Vás doma – opti-
málně “uskladněná” v chladu a temnu
ve vodovodním potrubí 

^ šetříte přírodu – odpadá přeprava
kamiony, potřeba skladování a likvi-
dace neekologického odpadu 

^ šetříte své zdraví – nenosíte těžké
balíky vody – balík s 6 láhvemi váží
zhruba 10 kg 

Co nepatří do kanalizace ?
Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno,
kam s ním:

^ Chemikálie a další nebezpečné látky (patří do stabilních sběrových míst
v jednotlivých městech)

^ zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin odpady z
kuchyňských drtičů 

^ tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů
^ Biologický odpad (patří do kon-
tejnerů na směsný odpad)

^ Veškeré hygienické potřeby
(patří do kontejnerů na směsný
odpad)

^ staré barvy, ředidla, lepidla 
^ kyseliny, hydroxidy, detergenty 
^ mazadla, oleje 
^ zbytky čistících prostředků 
^ domácí a zahradní chemie 
^ obsah baterií, ropné látky 
^ radioaktivní látky, infekční a kar-
cinogenní 

^ Léky (patří do stabilních
sběrových míst nebo zpět do lékárny)

Pro jekt  "DEN VODY "
U příležitosti "SVĚTOVÉHO DNE VODY" jsme si s dětmi
povídali o důležitosti a významu vody pro člověka i celou
naši Zemi.Různé aktivity v rámci tohoto projektu děti zaz-
namenávaly na svůj plakát o vodě...



ŠKOLA V PØÍRODÌ
V týdnu od 4.5. do 8.5.2009 jsme se

vypravili na školu v přírodě do Zderazi. V těsné
blízkosti této obce se nacházejí přírodní rezer-
vace Toulovcovy maštale, přírodní park Údolí
Krounky a Novohradky a přírodní památka
Pivnice. Pro děti jsme připravili 5-ti denní
etapovou hru “Putování za vodním skřítkem“, při
které plnily různé úkoly. Pracovaly většinou ve
skupinách, za úspěšné zvládnutí úkolu každá
skupinka získávala body v podobě kapek, menší
děti soutěžily i o vodní víly.

Součástí programu bylo:

^ prohlídka skalních obydlí v obci Zderaz
^ putování do Toulovcových maštalí za 

studánkami – monitorování kvality jejich vody

^ putování za tajemstvím rybníka 
- seznámení s ekosystémem, výprava a 
plnění úkolů v okolí rybníka Zádušák

^ studánka jako inspirace k výtvarnému dílu
- malování vodní víly nebo vodního skřítka, mladší děti malovaly ledňáčka

^ putování za zvířátky do záchranné stanice Pasíčka, 
ekovýchoný program zaměřený na život ptáků

^ putování za tajemstvím kamenné rokle
- návštěva Pivnické rokle-síla vody a eroze

^ putování za potůčkem-výprava údolím 
Prosečského potoka na Polanku

^ táborák 
^ noční stezka odvahy
^ hledání částí mapy a pokladu
^ návštěva zámku v Nových Hradech
^ a mnoho dalších aktivit….

CLEAN UP THE WORLD

Již tradičně
jsme se zapojili do
celosvětové akce,
která si klade za cíl,
aby lidé pečovali o
místo, kde žijí, aby
ho udržovali v čis-
totě. Uklidili jsme
okolí Zlatého pásku
u lávky, park a okolí
KD a OÚ.

NÁVŠTÌVA EKOCENTRA PALETA
Den dětí jsme se letos rozhodli oslavit trochu netradičně.V dopoledních hodinách v každé

třídě probíhal projektový den na téma "Afrika", na odpoledne jsme pro děti připravili "tajný" výlet do
ekocentra Paleta v Pardubicích.Mladší žáci se seznámili s různými přírodními materiály,

kolovrátkem,vyrobili si malý míček
z přírodní vlny.Starší žáci

důkladně poznali živočichy sto-
jatých vod, lovili je z jezírka do
připravených nádob, pozorovali je
pod lupou, podle klíče se učili určovat
jejich názvy.Na tuto akci byly použity
finanční prostředky z grantu
"Všeználkova živá voda", který jsme
získali od Pardubického kraje.

JE�ÈÍ MIMINA
vypuštění ježka do volné přírody

V rámci oslav Dne Země jsme vypustili do volné
přírody naše "ježčí mimino" Piškotka, kterého jsme
krmili od poloviny března, kdy se probudil ze zimního
spánku. Při vypuštění vážil více než 1 kg, doufáme, že
se mu bude dařit.

E K O Š K O L A



M a t e ø s k á   š k o l a
Jaro u nás ve školce bylo plné zážitků. Děti se každý týden těšily na plavání do České

Třebové. Rádi bychom se pochlubili s pochvalou, kterou našim dětem dala paní učitelka
plavání. Ocenila dobrou docházku a hlavně to, že děti opravdu velmi dobře spolupracov-

aly a snažily se. Proto také
mnohé z nich už splývají a
většina se nebojí vody. Něk-
teré dokonce uplavou i 5–8
metrů! Odměnou za jejich
snažení bylo mokré
vysvědčení s obrázkem pulce
a malá hračka do vany. 

A pak už nastalo těšení na

Školkový výlet. Tentokrát
jsme se vydali na zámek v
Rychnově nad Kněžnou, kde
si děti prohlédly nejen krásy
zámeckých komnat, ale uvnitř
zámecké kaple našly poklad.

Nebylo však jednoduché
ho získat, neboť byl určen
pouze tomu, kdo uhodne
deset hádanek. Bylo to
napínavé, ale společnými
silami jsme to zvládli a
poklad si rozdělili. Od této
chvíle si každý na krku
nesl pěkný přívěsek na
památku z výletu. 

Byli jste už někdy v
muzeu hraček? To byl náš

další cíl. V Rychnově na náměstí je učiněný ráj pro milovníky starých hraček. Je tu velké
množství panenek, kočárků, hraček, pokojíčků, nechybí velké auto s houkačkou. Můžete
zde obdivovat krásná loutková divadla, úžasné loutky a funkční dráhu pro vláčky. Poté
jsme se autobusem přemístili do Častolovic. Naším cílem nebyl zámek, ale zvěřinec v
zámecké zahradě. Náš obdiv si zasloužil pyšný páv, oslík, vietnamská prasátka, koza a
kozel, papoušci, zlatý bažant, srneček a další zvířátka. Na závěr našeho putování
zahradou se děti moc rády sklouzly na skluzavce a zhouply na houpačce. Po celý den
jsme sledovali mraky na obloze, ale naštěstí z nich ani nekáplo a tak jsme si mohli zazpí-
vat Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu! 

Každý rok v květnu také připravujeme Besídku pro maminky. I letos jsme se pečlivě
připravovali, chystali dárečky i přáníčka. Ve středu 27. 5.  jsme rodičům a hlavně
maminkám dali dárek, který se nedá koupit za peníze a přesto je nejcennější. Bylo to
pásmo básniček, písní i tanečků, které jsme připravili pro maminky i babičky. 

Ve čtvrtek 11. 6. jsme se vydali do České Třebové na pohádku O Balynce dobrém
štěněti. Přijelo k nám hudební divadlo až z Karlových Varů a opravdu bylo moc pěkné.
Bylo to divadélko s ekologickou tématikou. Děj byl plný překvapení, podněcoval děti k
přemýšlení a na konec se vybrané děti na jevišti zapojily do třídění odpadů. Celý příběh
byl zajímavý, děj měl spád a byl velmi pěkně doplněn spoustou písniček. Štěňátko Balyn-
ka i kocour Robert děti velmi zaujali, proto je také uměli následující den pěkně nakreslit. 

Každoročně připravujeme s rodiči a s ochotníky Dětský den. Tentokrát jsme ho nazvali
Školková olympiáda. V této chvíli ještě nemohu napsat, jak se nám vydařil, protože se
ve středu 10. 6. nemohl uskutečnit kvůli deštivému počasí. Pokud nám ale bude štěstí přát
a bude hezky, budeme soutěžit v úterý 16. 6. v deseti disciplínách na školní zahradě.
Budeme jezdit na kole pod dohledem pana policisty, budeme skákat do písku i v pytli,

střílet pukem na branku, běhat přes překážky,
házet míčem i střílet ze vzduchovky. Nebudou
chybět ani pěkné odměny pro všechny sportovce. 

O letošních prázdninách nás čeká
rozšíření školky na jeden a půl třídy. Věříme, že
se všechno stihne včas a budeme moci zahájit
provoz po prázdninách od 17. 8. Přestože se
stále potýkáme s nedostatkem peněz, věřím, že
se dílo podaří a dětem se bude u nás líbit.

Zpráva z Šípkového království

Mnozí z Vás jistě viděli zdařilou pohádku Jak to bylo s
Růženkou v podání ochotnického spolku Šlégl. Také naše děti se těši-
ly na divadelní představení. V naší školce jsme si celý týden užívali
jako v pohádce.

Společnými silami jsme vystavěli hrad s věžemi z naší
oblíbené stavebnice. Někteří horlivci rychle přispěchali a začali s
výrobou vlajek se znaky a erby, jiní lepili a skládali šípkové růže na
věže hradu. I nejmenší děti si s pomocí vyráběly koruny s vlastními
obrázky. Samozřejmě nesměla chybět ani pohádka, básnička a pís-
nička o starém králi. Nezapomněli jsme ani vzpomenout si na písničku
s tanečkem Překrásná byla Růženka... Chlapci nás pozvali na
královskou hostinu, která pokračovala soubojem, možná o přízeň
některé přihlížející princezny. Vše se v dobré obrátilo, když zazněla
hudba vyzývající k tanci. V tanečních kreacích tentokrát vedli chlapci,
snad i proto, že jsou v převaze. 

Byl to opravdu veselý, zajímavý týden plný radosti a
spolupráce mezi dětmi. Ještě teď nám školku zdobí obrázky hradů,
zámků, princů a princezen. V. Jansová

Spoleèenská kronika

V období od dubna do června
hhgg

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

Hušková Božena Němčice 80 let
Švec Jan Němčice 80 let 
Cimflová Marie Zhoř 70 let 
Doubková Lidmila Němčice 70 let
Mrkos František Pudilka 70 let
Stráníková Emilie Němčice 70 let
Sukola Mikuláš Němčice 70 let
Kuchta Oldřich Němčice 65 let
Prokešová Věra Němčice 65 let
Janoušek Robert Zhoř 60 let
Jilg Ladislav Němčice 60 let
Jilgová Ludmila Němčice 60 let
Kolek Miroslav Zhoř 60 let 
Lněničková Marie Člupek 60 let 
Ing. Lorencová Libuše Němčice 60 let
Stráníková Anna Člupek 60 let 
Škeřík Jiří Němčice 60 let

jsme se rozloučili
Marcela Kubištová Zhoř

hhgg



SDH Nìmèice
Všechny čtenáře určitě enormě zajímá, že jsme se 17.4. zúčastnili námě-
tového cvičení. Tentokrát se konalo v Řetůvce, kde jsme procvičili plnění cis-
terny a odzkoušeli PS 12.

30.4. jsme zahájili letní sezónu akcí konaných v Přírodním areálu
na Člupku tradičně Pálením originální a perfektní čarodějnice dodané z
družiny místní Základní školy. I přes chladné, až sibiřské večerní počasí se
přišlo podívat mnoho lidí. Zahrál a nezazpíval DJ Tkadlyi. 

V rámci příprav na okrskovou soutěž jsme vymyli hasičskou nádrž.

Na vlastní soutěži pořádané SDH v Dolní Sloupnici jsme skončili na  pěkném
3. místě. V náš neprospěch se do výsledného času nezapočítávaly body z
pořadové přípravy, kterou máme jednu z nejlepších  – mohli by jsme pomýšlet
i na lepší umístění.  Vítězství obhájil SDH z Řetové.

6.6.  jsme po dvou zkouškách vyrazili v ranních hodinách do
Nedošína na 15. ročník hasičské soutěže o putovní pohár obce. Po prvním
kole jsme suverénně vedli časem 77,3 s. Ve druhém kole se nám povedlo čas
zlepšit na 76,2 s. Bohužel co čert nechtěl družstvo ze Sedlišť chytlo druhý
dech a provedlo útok v novém rekordu tratě a to 72 s, takže se pořadí srov-
nalo na tříletý standard a umístili jsme se opět na druhém místě. Jelikož se v
tento den konalo ještě 110. výročí založení firmy Stratílek jeli jsme do
Vysokého Mýta na její oslavy. Výstavu jsme obohatily o naší dvoukolovou
motorovou stříkačku PMS 16 a PS 8 z SDH Zhoř. Protože především Martin
Tkadleček a Jan Veselý neváhaly stroje vyšperkovat a na výstavu připravit,
obdrželi jsme pamětní list od pana Vlastimila Stratílka, vnuka zakladatele
firmy, a diplom za druhý nejkrásnější stroj hodnocený přímo návštěvníky akce.

Dále nechť je na vědomost dáno, že jsme obdrželi od ministerstva
vnitra  zásahové oděvy Buschfire a obuv Špeciál. Po dohodě s OÚ Němčice
jsme se ještě odhodlali k nákupu ochranných přileb. Bude se jednat o přilby

Calissia 6, které jsou jedny z levnějších ale plně vyhovují naším potřebám.
Musíme říci, že po dlouhých letech práce s prošlým a nevyhovujícím mater-
iálem můžeme být spokojeni s naší osobní výstrojí. Další věcí, která se po
častých urgencích povedla, je nová elektroinstalace v prodejních stáncích na
Člupku. Asi by stálo za úvahu rozpoutat veřejnou diskuzi o dalším trvání  či
údržbě a rekonstrukci parketu, protože se po výstavbě nového areálu na fot-
balovém hřišti množí názory na jeho zrušení. Pokud se jedná o náš sbor, tak
s těmito názory nesouhlasíme. Z části našich vlastních zdrojů, tedy výtěžku
z akcí, jsme pořídili výčepní zařízení. I když jsem se tomu dlouho bránil,
musím  pro všechny místní odpůrce sboru a „šprkaly“ dodat, že všechny
prostředky, které jsme obdrželi, vkládáme do vybavení a techniky sboru a
vydělané peníze investujeme do vybavení, které souvisí s dalším fun-
gováním sboru či pořádáním kulturních akcí, popřípadě přispíváme na jiné
nevýdělečné akce v obci. 

Na závěr Vás všechny turbosrdečně zveme na Pouťové
odpoledne, které se koná 25.7. a netradiční hasičskou soutěž s příjezdem,
která se koná 5.9. – obě akce v Přírodním areálu na Člupku.

J. Veselý

Med      á 80,- Kč
Med šlehaný  á 90,- Kč

Možno zakoupit u:

Michal Fikejz, Němčice 9
Martina Junková, Zhoř 13

Kontakt: 608 05 22 11

Cena vodného a stoèného

1.6.2008 - 31.5.2009 1.6.2009 - 31.5.2010

vodné:   24,50 Kč vodné:    25,00 Kč
stočné:  13,50 Kč stočné: 17,00 Kč
celkem: 38,00 Kč celkem: 42,00 Kč |

K a l e n d á řK a l e n d á ř a k c ía k c í
25.7. SDH - Pouťové odpoledne (areál Člupek)
28.8. Sokol - Němčický pivní triatlon (místo bude upřesněno)
5.9. SDH - Hasičská soutěž s příjezdem (areál Člupek)
3.10. Obec - Beseda s důchoci

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v Kulturním domě v Němčicích
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STOLNÍ

TENIS
Na podzim roku 2008, po 15. letém odmlčení, kdy skončila éra stol-

ního tenisu ve Zhoři, se místní stolní tenisté rozhodli přihlásit do registrované
soutěže. 

Jelikož Němčice svojí působností spadají pod okres Svitavy, tak od
října loňského roku naši stolní tenisté měřili síly s ostatními účastníky v
regionální soutěži svitavského okresu. Jejich cílem bylo seznámit se s mis-
trovskými zápasy o body a pohybovat se v klidném středu tabulky. I když byli
v soutěži nováčky, vedli si nad očekávání dobře. Atakovali přední příčky ta-
bulky a obsadili konečné 3. místo, s minimálním odstupem za čelem tabulky. 

V mužstvu je oporou týmu Vlastimil Pirkl, který hrál právě za
zmíněné mužstvo ve Zhoři a za jehož působnosti zhořské mužstvo slavilo své
největší úspěchy. Dále zde hraje Václav Beneš, který si mistrovské zápasy v
minulém ročníku vyzkoušel v několika zápasech za mužstvo Poličky C. Nový-
mi tvářemi, které v registrované soutěži prožívali premiéru, jsou Petra Jasan-
ská, Jiří Škeřík ml. a Pavel Beneš. Více podrobností se každý zájemce dozví
na www.pinec.info/htm/ v sekci Pardubický kraj.

Z důvodu zájmu, zvažují pro nadcházející sezonu místní stolní
tenisté, zda nepřihlásí do soutěže i B-tým. Poté by však nastal problém s tím,
kde by se odehrávala domácí utkání, jelikož zasedací místnost Obecního
úřadu v Němčicích není nafukovací.

Pinpongáři by tímto chtěli poděkovat truhláři Láďovi Gleznerovi ze
Zhoře za výrobu ohrádek oddělujících jednotlivé stoly a také místnímu Obec-
nímu úřadu, který nám umožnil odehrát domácí utkání v zasedací místnosti
Obecního úřadu.

Úspìšnost hráèù po odehrané soutìži

Pořadí       Hráč                 kola       zápasy     výhry       prohry  úspěšnost
2 Vlastimil Pirkl      18            52           50            2 96,15%
4. Václav Beneš      22           69           61            8 88,41%

24. Petra Jasanská    22           60          33           27 55,00%
28. Jiří Škeřík            21           59          31           28 52,24%
63. Pavel Beneš          6           17            4           13 23,53%

Koneèná tabulka

1. Svitavy C 22    20    0    2    0    207:59 62
2. M. Třebová D 22    19    1    2    0    206:65 61
3. Němčice A 22    19    1    2    0    210:91 61
4. Korouhev B 22    17    0    5    0    185:115   56
5. Vendolí B 22    10    1   11    0   168:140 43
6. Litomyšl C 22      9    1   11    1    112:175 40
7. Borová B 22      7    4   11    0    150:175 40
8. Morašice B 22      7    2   13    0    128:175 38
9. Polička D 22      6    3   13    0    136:175 37

10. Linhartice B 22      4    1   17    0      99:194 31
11. M. Třebová E 22      4    1   17    0      93:193 31
12. Vidlatá Seč C 22      2    1   19    0      75:212 27

S pozdravem „Sportu zdar a pinci zvlášť“, zdraví všechny čtenáře Zlatého
pásku, hráči nově vzniklého oddílu stolního tenisu TJ Sokol Němčice. 

- Václav Beneš

\

Karatedo Němčice
MEZINÁRODNÍ   ZÁVODY KARATE

Grand Prix Hradec Králové vyhrál Egypt před
Maďarskem a Slovenskem

2009-05-01

10. karatistická Grand Prix Hradec Králové 2009 opět
posunula hranice největšího turnaje v České republice, když se na sedmi tata-
mi v kongresovém centru Aldis představilo v soutěžních kategoriích obou dnů
1344 soutěžících. Nejobsazenější kategorií kata byli mladší žáci (49), v kumite
bylo nejvíce závodníků v kategorii kumite open kadetů (44). 

Karatisté přicestovali z 111 klubů 20 zemí. Nechyběli ani závodníci
ze Spojených Arabských Emirátů, Egypta, Turecka či Spojených států Ame-
rických. Nejúspěšnější výpravou se nakonec stal Egypt, reprezentovaný
především klubem Al Ahli, který si z Hradce Králové odvezl celkem 18 zlatých,
12 stříbrných a 17 bronzových medailí a také dva více než metr vysoké poháry
za výhry v kategoriích kumite open muži a kumite open ženy. Na druhém
místě skončila reprezentace Maďarska, třetí pozici obsadilo Slovensko. 

Turnaj byl natáčen Českou televizí, která odvysílala z Grand Prix

Hradec Králové půlhodinový záznam. Turnaj pořádá SK Karate Spartak
Hradec Králové ve spolupráci s Českým svazem karate a Východočeským
svazem karate. Soutěž je zařazena do nominačního systému ČSKe pro kate-
gorie dorostu, juniorů a seniorů. Do soutěže Středoevropské ligy karate se pak
započítávají výsledky kategorie dorostu a juniorů. Magistrát města Hradce
Králové, který turnaj významně podporuje, zařadil Grand Prix Hradec Králové
do prestižních akcí města s názvem REGINA 2009. Turnaj finančně podporu-
je v rámci dlouhodobé spolupráce také Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

Těchto závodů jsme se zúčastnili i my s naším želízkem v ohni
Lenkou Jůzovou. Nastupovala  na zápasy v kategorii juniorky do 59 kg
poprvé. Odrazili se to i na jejím výkonu, měla obavy ze starších soutěžících.
Přesto první zápas vyhrála. Ve druhém kole narazila na celkovou vítězku její
kategorie z Maďarska, která suveréně porazila všechny soupeřky několika
bodovým rozdílem. Lenka postoupila do repasáže, kde se opět potkala s
Maďarkoui. Češku  se jí podařilo porazit, se závodnicí z Maďarska těsně
prohrála v prodloužení 3:4. V posledním zápase už to byla zase ona, dala ze
sebe to nejlepší a za pěkné páté místo v kategorii juniorek na tomto turnaji se
nemusí stydět.

Součástí turnaje bylo i vyhlášení nejlepších závodníků
východočeského kraje. Lenka získala titul a velký pohár za nejlepší
dorostenku našeho kraje závodní sezóny roku 2008.

- Jiří Kohák

DC S.L.Z.A. Nìmèice

Ke konci měsíce května skončilo poslední kolo
1.ligy šipek Svitavska. Podařilo se nám udržet na stejném
místě tabulky jako v podzimním kole, takže jsme celkově
skončili na pěkném třetím místě.

Předávání cen proběhlo v sobotu 20.6.2009 a pohár za náš klub
převzal předseda DC S.L.Z.A. pan Jiří Dubišar.

Tím jsme završili další celkem úspěšnou sezónu a nastal čas
odpočinku. Prázdniny má i náš klub v suterénu KD Němčice, kde jsme se
pravidelně scházeli na páteční tréninky a nedělní zápasy. Těšíme se, že se
tam opět od září začneme scházet.

Chtěl bych poděkovat hráčům za jejich výkony, občasným divákům
za podporu při zápasech a kamarádům za to, že se nebojí zapojit do našeho
tréninku, i když, jak oni tvrdí, to „vůbec neumějí“.
Přeji příjemné léto.

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