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Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak nám léto klepe na dveře. Mám pocit, že nějak nám
to všechno začíná rychleji utíkat a zároveň taky trochu komplikovat. Nechci
vidět vše černobíle, ale co dříve šlo, teď nejde a objevují se situace, které snad
ani nepamatuji. Jako by doba nebyla dost ,,blbá“, tak si raději pár problémů
vytvoříme rádi sami. Kdo se ale může divit současné situaci v mezilidských a
mezifiremních vztazích, když již dost dlouho nám naši nejvyšší představitelé
dávají návod jak se chovat a jednat. To světlo na konci tunelu je čím dál dále,
je-li tam vůbec. Velmi těžko si umím představit v některých (ne většině, snad
mimo většiny úředních pozic) s vervou pracující staré 65 - 70tníky a tnice.
Čekají nás zajímavé časy, ale vrátíme se raději domů.
V květnu byly dokončeny opravy některých místních komunikací. Opravy
byly provedeny v odpovídající kvalitě. Na spolufinancování se podílí kromě
obce i dotace Pardubického kraje a jeden soukromý subjekt. Jen pro úplnost
ještě jednou uvádím, že dotace je poskytnuta z Programu na podporu podnikatelských subjektů. Komunikace byly k opravě vybrány tak, jak byly a
sloužily také k obslužnosti obce. Samozřejmě, že někdo jiný by měl asi možná
jinou představu, ale to tak obvykle bývá. Byly opraveny komunikace v okrajových částech obce, které bychom asi velmi stěží jinak opravili. Na opravy
cest uvnitř obce se budeme snažit najít prostředky v jiných programech, např.
jako opravy ne komunikací, ale veřejných prostranství a podobně. Tam se
občas peníze sehnat dají.
V době mé nepřítomnosti místostarostka připravila a podala žádost o
finanční podporu do MAS Litomyšlsko (Místní akční skupina) na výměnu oken
a zateplení stropů v objektech Základní školy a mateřské školy Všeználek v
Němčicích. Fungující MAS mají v kompetenci rozdělovat další peníze plynoucí z evropských fondů mezi subjekty ve svém regionu (obce, města, podnikatelé, OSVČ, neziskové organizace, zájmové spolky …). Naše žádost nebyla vybrána. Což o to, vždy je někdo vybrán a někdo není, s tím se musí počítat, ale že jsme skončili např. až za žádostí na vybavení spolkové místnosti a
kanceláře jednoho obecního úřadu, to mně trochu nesedí. Činnost MAS sleduji
od začátku a nabyl jsem dojmu, že by měli být peníze rozdělovány v rámci
porovnání a dle účelu využití v regionu. Zdá se mi, že tomu tak úplně není.
Jednotliví hodnotitelé subjektivně posuzují žádosti, jak splňují podmínky a
kritéria vypracovaných programů. To je jistě dobře, ale zase je to jen a jen o
tom, kdo má jak ,,ostrou“ tužku. Úspěšným příjemcům dotace z MAS tuto podporu přeji, ale rozpaky zůstávají.

Na jaře proběhlo poptávkové řízení na dodávku konvektomatu a myčky
do kuchyně v mateřské škole, kde se vaří cca 90 obědů. Po několika pracovních schůzkách byla vybrána nabídka dodavatele z Ústí nad Orlicí. Obměna
zařízení by měla být hotova do 15.8.2011.
V nejbližších dnech bude upřesňována trasa úprav vodního toku Zlatý
pásek v rámci zpracování projektové dokumentace k stavebnímu řízení. Je
možné, že někteří občané budou vylekáni přítomností pracovníků projektové
kanceláře na svých pozemcích. Souběžně také budou probíhat majetková
šetření pro přípravu projektové dokumentace na výstavbu Poldru č. 4 v údolí
směrem k obci Vlčkov. Tam jsme teprve na počátku a bude následovat postupné projednávání celé akce s vlastníky dotčených pozemků.
Na jaře jsme žádali Pardubický kraj (Puk) a Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) o dotaci na dokončení oprav kaple v Němčicích. Naše žádost na Puk
nebyla úspěšná na rozdíl od žádosti od MMR, kde při splnění předepsaných
podmínek bylo přislíbeno cca 310 tisíc Kč. Musíme tedy připravit podmínky pro
poptávkové řízení na provedení oprav kaple. Stihnout vše musíme do října
letošního roku.
K dalšímu řízení je připravena ,,oprášená“ PD na výstavbu rodinných
domů u hřbitova v Němčicích. Tady je potřeba se konečně hnout již z místa.
Minulý týden jsem obdržel dopis od Finančního úřadu v Litomyšli, kde
nám je oznámeno, že vzhledem k vratkám daní z příjmů ze závislé činnosti
(občanům naší obce), bude obci snížen výnos z DPH o cca 202.000,- Kč.
Zase ty peníze. Viděl jsem vládní návrh na úpravu rozpočtového určení daní,
kde u obce naší velikosti by mohlo dojít k nárůstu daňových příjmů ze
současných cca 6,3 mil Kč na cca 7,7 mil Kč. Dobré něco, než-li nic, ale teprve
se uvidí.
Je toho hodně co by se mělo nebo mohlo v naší obci udělat. Jak jsem
psal na začátku, je na nás všech co se podaří, ale ono to občas výrazně více
dře než maže.
Je před námi léto. Věřím, že každodenní šeď bude rozzářena jasnou letní modrou oblohou a že nás všechny čekají příjemné letní dny a dovolenkové zážitky.

Od 20.6. do 30.9. v úředních hodinách je možné v kanceláři
Obecního úřadu uhradit poplatek za vodné–stočné.
Pro období 31.5.2010 – 31.5.2011 byla stanovena cena
vodného na 25,- Kč/m3 a stočného na 20,- Kč/m3.
Detaily o všech poplatcích najdete v tabulce na straně 3,
nebo v souboru ,,Poplatky v roce 2011“ umístěné v
Aktualitách na webových stránkách obce Němčice.
NOVÝ SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU NĚMČICE
JIŘÍ FARAGO
Tel: 739 807 424 723 800 722
e-mail: spravcehriste@seznam.cz

Příjemné prožití letošního léta přeje
Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Podrybnická pouť
2011
Na Podrybníku bude pouť. Druhou červencovou neděli sejděte ze svých
zhořských, pudilských, člupeckých a němčických výšin dolů na Podrybník (kdo neví kudy, nechť se brodí potokem – nejlépe po proudu).
Ohromí vás množství atraktivních atrakcí (houpačky, střelnice, kolotoče...) a interaktivních interaktivit (chůze, sezení, mluvení, pití a
pojídání). Vstupné budiž dobrovolné (dětem na poklad).

Termín: 10. července 2011
13.30 – Procházka ke končinské kapličce
14.30 – Návrat a volná zábava
Vyzýváme tímto všechny nadšené i jakékoli jiné pekařky a pekaře, aby
napekli alespoň symbolické množství dobrůtek a přinesli je k ochutnání.
Odměna vás nemine - buřt a vínko do začátku...
Těšíme se na vás
Vaši oddaní organizátoři

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
33/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání 30.3.2011
34/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 14.3.2008 o pronájmu čp. 102 ve Zhoři. Dodatek řeší vyhrazená
parkovací místa u zmiňovaného objektu a příjezd k rampě. (9-0-0)
35/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o kácení 2 ks dřevin
rostoucích mimo les, 1 ks břízy, 1 ks jasanu a ukládá náhradní výsadbu 4 ks
dřevin (dub/buk) na p.p. č. 741/7 v k.ú. Němčice u České Třebové (9-0-0)
36/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo umístění telekomunikačního
zařízení společnosti West-net s.r.o. Nájemní smlouva bude předložena Zastupitelstvu obce Němčice. (9-0-0)
37/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o úpravě manipulační
plochy mezi obcí Němčice, zastoupenou starostou Ing. Josefem Rackem a
Vladimírem Vrbickým. Práce budou provedeny do 31. května 2011. Přílohou
dohody je situace uvedené lokality. (8-1-0)
38/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo 15 – 2011 na
zhotovení projektové dokumentace “Protipovodňové opatření Němčice“ – poldr
č. 4 pro územní rozhodnutí v částce 135.000,- Kč+DPH s firmou JAFIS. (9-0-0)
39/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podmínky hospodaření s
majetkem obce pro provozování předmětné činnosti. (6-0-3)
40/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podmínky pro čerpání
nenárokových dotací neziskového charakteru z rozpočtu obce Němčice pro
neziskové spolky obce. (5-3-1)
41/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo základní podmínky poptávkového řízení pro vybavení školní kuchyně (konvektomat, myčka se sprchou a dřezem). (9-0-0)
42/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu na pronájem restaurace Kulturního Domu Němčice ze dne 25.3.2011. Pronájem p. L. Pakostovi od
1.4.2011 na dobu určitou do 31.3.2012 za 5.000,- Kč + DPH/měsíc. (9-0-0)
43/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o poskytnutí
finančních prostředků za dojíždějící žáky do ZŠ v České Třebové – č. Dohody
55/2011 - ve výši 26.400,- Kč. (9-0-0)
44/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo č. 211211 na
rekonstrukci místních komunikací s dodavatelem DS Delta s.r.o. ve výši
1.898.470,- Kč (včetně DPH). (9-0-0)
45/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vnitřní předpis ZŠ a MŠ
Všeználek Němčice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2011/2012 ve výši 300,- Kč a podmínky s ním související. (9-0-0)
46/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice pověřuje starostu obce Němčice k podpisu Smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 300.000,- Kč na dobu jednoho
roku ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků obce. (9-0-0)
47/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo umístění dopravního značení
B 20 (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod) před odbočku na Podrybník,
směrem od Sloupnice. (9-0-0)
48/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání 27.4.2011
49/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje podmínky výběrového řízení
na pozici “Správce sportovního areálu v Němčicích“ a následné zahájení
výběrového řízení na tuto pozici. (7-0-0)
50/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek k nájemní smlouvě
na restauraci Kulturního domu Němčice ze dne 27.4.2011. (7-0-0)
51/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Vzorové ocenění pozemků
předložené dne 27.4.2011 s doplněnou opravou 4130/020/11. (7-0-0)
52/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice ukončuje spolupráci s Vladimírem
Vrbickým na využívání manipulační plochy Suchá. Způsob užívání objektu
(deponie) bude stanoven později Zastupitelstvem obce Němčice. (7-0-0)
53/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje podání žádosti z Programu
rozvoje venkova MAS Litomyšlsko na “Revitalizaci školského areálu“, výměna
oken a zateplení stropů. (7-0-0)
54/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje provoz MŠ o prázdninách:
mateřská školka bude uzavřena od 18.7. do 14.8.2011. V ostatních dnech
během prázdnin bude provoz MŠ následující: 4.7.–15.7. od 6:15 do 15:30 a
15.8.–31.8 od 6:15 do 15:30 (7-0-0)
55/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení techniky SDH, která se poskytuje do
výše 70 % skutečných nákladů, maximálně 15.000,- Kč. (7-0-0)
56/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání 1.6.2011
57/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace
v rámci Programu obnovy venkova, ev.č. OŽPZ/11/41144, dotace ve výši 100
000 Kč na obnovu vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Všeználek v Němčicích (8-0-0)

58/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí grantu
ve výši 10 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu
sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2011, smlouvu ev.č.
OŠKT/11/40716 na projekt Všeználek po škole. (8-0-0)
59/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o poskytnutí grantu
ve výši 20. 000 Kč z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2011, smlouva ev.č. OŽPZ/11/40663,
na projekt Všeználkovy stromy života. (8-0-0)
60/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o dodávce tepelné energie od Zemědělského družstva se sídlem ve
Sloupnici pro obec Němčice, pro školský areál (MŠ,ZŠ) a sportovní kabiny v
Němčicích na dobu 7 let. Předpokládané množství dodaného tepla je celkem
1398 GJ/rok v ceně 285 Kč/GJ (bez DPH). (8-0-0)
61/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodej p.p.346/2 o výměře
1656 m2 p. Václavu Fikejsovi za podmínek prodeje stavebních pozemků obce
Němčice ve směrnici č. 25 v ceně 71,50 Kč/m2, tedy v celkové ceně 118.404,Kč. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude předložena zastupitelstvu obce ke
schválení. (8-0-0)
62/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prominutí poplatku za pronájem sálu na Setkání přátel a kamarádů Němčic dne 27.5.2011 na sále Kulturního domu Němčice. (8-0-0)
63/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice neschvaluje zpevnění obecní cesty
p.p.495/1 jako přístup na p.p. 346/1 p. M.Karlíčka z č.p.111 ve Zhoři, vše v k.ú.
Zhoř u Č.Třebové. Předmětná cesta slouží jako přirozená strouha pro odvod
povrchových a přívalových dešťových vod, tedy jako ochrana Zhoře před těmito vodami. Obec Němčice nemá finanční prostředky pro zásadní úpravu této
cesty a ani takovou úpravu neplánuje. (8-0-0)
64/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozšíření stávající tiskárny na
st.p. 157 na p.p. 346/14 dle přiložené situace, vše v k.ú. Zhoř u Č.Třebové,
situace je založena ve stavební dokumentaci č.p. 108 ve Zhoři. (8-0-0)
65/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem bytu v č.p. 114 v Němčicích p. Fr. Brokešovi do 30.6.2012. Nájemní smlouva bude předložena zastupitelstvu obce ke schválení. (8-0-0)
66/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje prodej triček s logem obce
Němčice, pro účast na Němčické olympiádě za cenu 150 Kč/ks a následně
schvaluje výši jízdného do místa určení za podmínky obsazenosti autobusu
minimálně 30 osobami za cenu 300 Kč/osoba. (8-0-0)
67/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo na post správce sportovního
areálu Němčice žadatele Jiřího Faraga, na dobu určitou, tj. od 1.7.2011 do
31.12.2011 s možností prodloužení smlouvy o dalších 6 měsíců a pověřilo
starostu obce jednáním ve věci. (6-0-2)
68/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč TJ
SOKOL Němčice na provozní činnost oddílu kopané. Dotace podléhá vyúčtování. (8-0-0)
69/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,-Kč TJ
SOKOL Němčice na činnost a materiál oddílu cvičení s dětmi. Dotace podléhá
vyúčtování. (8-0-0)
70/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,-Kč TJ
SOKOL Němčice na materiál oddílu stolního tenisu. Dotace podléhá vyúčtování. (8-0-0)
71/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,-Kč
SAMURAI klub bojových umění na materiál a činnost oddílu . Dotace podléhá
vyúčtování. (8-0-0)
72/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zřízení věcného břemene příchodu k příjezdu přes p.p. 715/3 pro vlastníka č.p. 62 na st. P. 264 a p.p.732,
tedy pro p. Ludmilu Slavíkovou, vše v k.ú. Němčice u Č.Třebové. Věčné břemeno se zřizuje bezplatně. (8-0-0)
73/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zřízení věcného břemene pro
uložení kabelového vedení NN přípojky pro č.p. 52 na st.p. 54 ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. v k.ú. Zhoř u Č.Třebové. (8-0-0)
74/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odstoupení od nepodepsané
smlouvy o dílo na skácení 9 ks topolů na p.p. 1276 v k.ú. Němčice u Č.Třebové
pro nezájem a nepodepsání smlouvy od zhotovitele. (8-0-0)
75/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo poskytnutí příspěvku sociální
pomoci pro p.A.Zavřelovou v celkové výši 5. 000 Kč. (7-0-1)
76/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo záměr prodej objektu školy ve
Zhoři a pověřuje starostu obce jednáním ve věci.
hlasování - (pro – proti – zdržel se)

Vážení spoluobčané,
Jedním z cílů našeho podniku je i oboustranná spolupráce s obcemi, jejich
občany i zájmovými spolky, protože si uvědomujeme náš podíl na kvalitě
života v prostoru, ve kterém společně žijeme. I z tohoto důvodu bych Vás rád
krátce informoval o tom, co je u nás nového.
Na výroční členské schůzi 4. 3. 2011 byli zvoleni noví členové orgánů družstva
a přijato usnesení, které ukládá hlavní úkoly pro rok 2011. Dlouholetému
předsedovi Ing. Oldřichu Vašinovi byl za jeho celoživotní práci udělen titul
Emeritní předseda družstva.
Průběh jarních prací byl poznamenán příznivým počasím. Polní práce byly
zahájeny regeneračním přihnojením 1. 3. a první etapa prací byla ukončena
sázením brambor 16. 4. Horší situace byla s přezimováním ozimů, kde
později seté porosty a zejména únorové holomrazy poškodily část plodin,
takže nakonec muselo být přeseto 25 ha řepky ozimé a 4,5 ha jetelu v
osevním postupu Řetová.
Rychlé a bezproblémové provedení jarních prací bylo možné díky vysokému
pracovnímu nasazení všech pracovníků rostlinné výroby a mechanizace, ale i
zapojením do provozu nového traktoru CASE MAGNUM 310, který byl pořízen
ještě s dalším traktorem CASE MAXXUM 140 a návěsem FLIEGL ASW 270.
V současné době probíhá sklizeň 1. seče objemových krmiv. Pro letošní rok
máme záměr sklidit vyšší podíl ploch travních porostů a urychlit práce sklizní
současně na dva silážní žlaby.
Na úseku živočišné výroby se podařilo zvýšit užitkovost mléčného skotu na
téměř 22,28 litrů/ks a den. Bohužel za cenu zvýšení nákladů, zejména na
krmení. Věříme, že příznivý vliv na výsledky budou mít také investice směřované k výrobě mléka v minulém období, jako byl nákup samochodného krm-

ného vozu, dokončení opravy s novým osvětlením na OMD Horní Sloupnice
a opravené silážní žlaby u KII v Horní Sloupnici.
V chovu prasat zatím stále dosahujeme dobrých výsledků, ukončili jsme
druhý turnus výkrmu selat nakoupených o hmotnosti 6 kg a jediné co nás
dosud trápilo, byly nízké ceny jatečných prasat. Také ve výkrmu drůbeže jsme
ukončili první turnus se solidními výsledky, odběratelem je staronově Rabbit
Trhový Štěpánov.
Největším investičním záměrem v historii družstva je výstavba bioplynové
stanice v Němčicích. Zemními pracemi byla zahájena výstavba silážních
žlabů, pokračujeme společně se zástupci obce v přípravách projektu na
využití tepla k vytápění a ohřevu TUV. Práce zatím pokračují podle
stanoveného harmonogramu, takže zahájení zkušebního provozu stále
můžeme plánovat na listopad letošního roku.
Řeznictví Sloupnice pokračuje ve stabilizaci výroby, průběžně zvyšujeme
počet porážených kusů dobytka, rozšiřujeme sortiment a získáváme nové
odběratele. Jatka obhájila veterinární audit s nejlepším hodnocením. Pozitivní je i růst tržeb na prodejnách ve Sloupnici, Ústí nad Orlicí i v České Třebové, kde jsme prodejnu zrekonstruovali a dostala i nové grafické zpracování.
Podruhé jsme se zúčastnili soutěže Regionální potravina a MLS Pardubického
kraje, kde jsme uspěli a získali ocenění „MLS Pardubického kraje“ 2011 za
výrobek Sloupnická játrová paštika. Dne 11. 6. dopoledne bude možnost zakoupit výrobky z našeho řeznictví i v rámci Farmářského dne v Litomyšli na
Toulovcově náměstí.
Vedení družstva rozhodlo stejně jako v minulých letech o výdeji naturálního
obilí ze sklizně 2010. Zájemci, kteří podali v termínu objednávku, si mohou
ječmen, pšenici a kukuřici vyzvednout nejpozději do 23. 6. na posklizňové
lince v Dolní Sloupnici (U Benešů DS čp. 4) každé úterý 7,00 - 12,00 hod. a
13,00 - 15,00 hod. a čtvrtek 7,00 -12,00 hod. a 13,00 - 17,00 hod.
Tak jako každý rok, pořádáme zájezd pro své bývalé zaměstnance – důchodce. Letos se uskuteční 21.6.2011. Plánována je exkurze v podniku SOR
Libchavy a na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.
Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva
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V období od dubna do června

hhgg

26.8. 17:00 TJ Sokol Němčický pivní triatlon

Podrybník
10.7. 13:30

Podrybnická pouť

Kulturní
29.7.

Škola

dùm

se v naší obci narodili
Sedláček Jan
Stránský Aleš
Tkadleček Stanislav
Veselý Štěpán

Nìmèice

Školní divadelní představení

oslavili svá významná životní jubilea

Vážený pane starosto,
blíží se termín 5. Němčické olympiády a jsme velice rádi, že Vaše obec
potvrdila účast na této akci. Jak jsme již informovali, setkání se uskuteční v
sobotu 25.6.2011. Tak jako na každé olympiádě bude hlavním programem
sportovní soutěžení. Pro všechny účastníky setkání připravujeme klání v následujících sportech:
Malý fotbal (5+1)
Nohejbal (3)
Stolní tenis
Šipky
Každá soutěž bude vyhodnocena samostatně a dle těchto jednotlivých výsledků bude vyhlášen celkový vítěz. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na
mimosoutěžní disciplíny s trochou nadsázky a legrace. V odpoledních hodinách proběhne menší kulturní program a večer společná zábava při hudbě.
Protože jsme malá obec, která nemá žádný sportovní oddíl s odpovídajícím
zázemím musí všichni účastníci počítat s „mírně polními“ podmínkami
(převlékání ve stanech, mobilní sprchy a WC).
Občerstvení bude zajištěno na hřišti nebo v místní restauraci.
Pro účastníky, kteří přijedou dříve, bude zajištěno přenocování ve stanech nebo
v bývalé zasedací místnosti místního Zemědělského družstva, kde bude také
zajištěno hygienické zázemí (nutné spací pytle).
Protože téměř celý program proběhne pod širým nebem a ve velkokapacitních
stanech, je nutno přizpůsobit oblečení případnému chladnému počasí.
Pevně věřím, že 5. Němčická olympiáda proběhne ke spokojenosti všech účastníků a naše obec i přes skromné podmínky zajistí dobré zázemí pro sportovní a
kulturní část našeho setkání.
Velice se těšíme na setkání s Vámi.
Ing. Radek Rypota - starosta obce Němčice

Co

Zhoř
Němčice
Němčice
Němčice

se

(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Suchánková Anna 91 let
Člupek
Kovářová Milada
80 let
Člupek
Paulišová Jaromíra 80 let
Zhoř
Veselý Jiří
80 let
Zhoř
Adamský Miroslav 65 let
Zhoř
Divíšková Anna
65 let
Němčice
Mrkosová Vlasta
65 let
Pudilka
Pirklová Ivana
65 let
Zhoř
Rösslerová Marie
65 let
Člupek
Jílek Pavel
60 let
Němčice

jsme se rozloučili
Dědourek Stanislav
Myška Stanislav

Člupek
Němčice

hhgg

Program V. Němčické olympiády
Němčice u Netolic
8:30 – 9:30 hod
9:30 hod
10:00 hod
16:00 – 18:00 hod
17:00 hod
18:00 hod
19:00 hod

událo

ve

¤ Den Země – jako každý rok
jsme se vydali na vycházku spojenou s čištěním studánky a
tradiční úklid středu obce.
¤ Noc s Andersenem – s
dětmi ze 4. a 5.třídy jsme se
připojili k celosvětové akci,
vysadili jsme strom "Pohádkovník", luštili jsme křížovky s
díly Václava Čtvrtka, kterému byla letošní noc věnována. Nechyběla ani
"pyžamová diskotéka" a pravá polštářová válka. Po krátké noci jsme posnídali v ředitelně bylinkový čaj a jiné dobroty.
¤ Beseda s myslivci – pro děti si myslivci připravili poutavé vyprávění o
životě lesních zvířat, včetně poznávání zvuků některých z nich a milého
překvapení - malého živého mláďátka kuny, které si děti mohly pohladit a podívat se, jak se krmí.
¤ Vietnamský den – děti přímo od vietnamské dívky mohly slyšet, jak se v její zemi mluví, prohlédli jsme
si spoustu fotografií vietnamské přírody, někteří ochutnali vietnamské národní jídlo.
¤ Pasování na čtenáře v MK Litomyšl
¤ Dětský den – tentokrát v režii žáků 5. ročníku.
¤ Vystoupení ke Dni matek
¤ Nácvik divadelního představení
¤ Sběr papíru
¤ Soutěžení s Vševědem

Příjezd účastníků, prezentace
Zahájení
Start jednotlivých soutěží
Koncert dechové hudby Šumavanka
Vystoupení dětského souboru Pastelky
Vyhodnocení jednotlivých disciplín
Taneční zábava – hraje skupina Brusný kotouče

škole
Slečna Martina Junková byla tak hodná, že nám
10. 6. ukázala své úly a včely. Měla velmi pěkný
přednes, o včelách jsme se dozvěděli hodně
užitečných a zajímavých informací, například: jak
dlouho žijí včely, jak vyrábějí med a spoustu jiných
zajímavostí. Pro slečnu Martinu není včelaření
povolání,ale pouze koníček. Slečna Martina nám
řekla, že existují různé druhy včel - například
létavky a mladušky, mladušky hlídají úly a létavky
sbírají nektar a pyl z květin. A na závěr děkuje 4. a
5. třída za čerstvý a vynikající med, který jsme si
zasloužili tím, že jsme jí dali napajedlo pro včely.
Moc se nám přednáška líbila, a proto moc děkujeme nejen za přednášku, ale i za med.
- Nikola Valíčková a Karolína Kovářová

V

Léto je, když …
…svítí sluníčko, se opalujeme,
nosíme šaty, kraťasy, sukni a trička,
koupeme se v bazénku, chodíme
na houby a na procházky do lesa,
lížeme zmrzlinu, zmokneme při
bouřce, jezdíme na výlety a na dovolenou…
děti z 1.tř

Léto

3

Nápoj pro letní náladu
Smícháme :

………………………………………………………………
………………………………………………………............
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Letní přesmyčky

Z našeho školního života
Když se řekne léto...

Když se řekne léto tak mě napadne:

Když se řekne léto, tak mě jistě
napadnou velké letní prázdniny. O
nich je mi vždy veselo (ne jenom
mně). O velkých prázdninách
jezdíme na dovolenou. Většina
rodin jezdí o prázdninách na dovolenou do zahraničí k moři.
Když někdo nemůže na dovolenou k moři, může si postavit
bazén. Léto je moje nejoblíbenější
roční období, protože je většinou velice teplo. V létě rostou třešně, jahody a
maliny. Léto je určitě nejlepší období pro výlety nebo túry. V létě se lidem stává
mnoho příhod: třeba jak byli v Turecku nebo v Řecku. V létě se dá výborně opálit
na slunci, protože je velice teplo. Když nemáte chuť se opálit, je dobré namazat se
opalovacím krémem. Když bych si měl vzpomenout na svoji nejlepší dovolenou,
vybral bych si určitě rok 2008. Byli jsme s rodinou u moře v Chorvatsku. Cestovali jsme po okolí nebo jsme prostě jenom leželi na pláži. Bohužel jsme byli jenom
3. Vše uběhlo jako voda a už jsme zase doma. Byla to krásná dovolená. Některé
děti jezdí na tábory. Tábor je velice příjemná věc na strávení kusu prázdnin.
Najdete tam spoustu milých a hodných lidí. No, já myslím, že jsem vám řekl o létu
dost a doufám, že jste se při čtení nenudili .
Jiří Šauer, 5. roč.

že si hraju v bazénu a není mi zima, protože na mě strašně svítí
sluníčko…, jak jím s Kačkou, Luckou a s mamkou třešně, které nám
taťka natrhal ze stromu do košíku, a když trhám na zahradě kytičky pro
mamku, tak je musím trhat v plavkách. Také mě baví, když s tetou Růžou
a s mamkou vybírám z AVONU nebo v Dm ten správný opalovací krém.
Ovšem také se mi vybaví prázdniny, na kterých jsem buďto u moře nebo
na táboře, kde hraji s mamkou a s dětmi
volejbal nebo jsem u babičky, kde s ní a
s tetou Růžou jdeme na pohár nebo do
bazénu, kde si hraji se strejdou Péťou
nebo jsem s rodinou, se strejdou Míšou,
s tetou Růžou, s babičkou a se strejdou
Péťou v autokempu. Když se vracím
domů, tak jsem ráda, protože je všude
dobře, ale doma nejlíp. Mamka mi udělá
domácí kuřecí polévku, ale já na ní
nemám moc chuť, protože je teplá a mně
je hodně velké vedro, tak sním jenom
trochu a potom si dám čokoládovou nebo
vanilkovou nebo jahodovou zmrzlinu,
která mě alespoň trochu ochladí a tohle
všechno mám na létě hodně ráda.
Karolína Kovářová, 4. roč.

Co dělají v létě ( napiš do obláčků ):

Zkus napsat krátký příběh
Co se stalo?

Školní perličky z našich lavic

............................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Když se řekne léto, tak si
myslím, že k tomu patří
určitě prázdniny a květiny,
koupání, sluníčko a plno
motýlů a broučků. Už není
zima, ale je krásné počasí, i
když se někdy spustí mírný
deštík, nevadí, je to i tak
krásné léto. Louky kvetou a
voní, čmeláci a včelky sbírají
pyl a dělají sladký med.
Koupáme se v bazénu a
klouzáme se na brouzdališti. V létě jsou prázdniny, lidé odjíždějí na dovolenou
k moři, na hrady, na tábory, za hranice a všude možně. Když si vzpomenu na
naší dovolenou o minulých prázdninách, tak jsme byli v Dinoparku a ve Westernovém městečku, moc se mně tam líbilo a nikdy na to nezapomenu, to
přísahám. Ovšem v létě musíme myslet i na ochranu svého těla, proto si
vybírám jemný opalovací krém. Po venku lítám jen v plavkách, je totiž hrozné
parno. Mám moc ráda toto období – krásné léto.
Nikola Valíčková, 4. roč.

- Holčička si vykodeledolovala vajíčka…
- V ohradě je sedm prsátek.
- nos – 2. pád : bez nose, hráz – 2.pád : bez hráza
- Konipas je ten, kdo pase koně.
Konipas je ten, kdo pase kytku. Konipas je motýl.
- Základní svatební dvojice. (základní stavební dvojice)

O Šípkové Růžence
Bylo jednou jedno království a královně toho
království se narodila dceruška. Na zámku se konala velká slavnost a přicházeli hosté z široka, daleka. Princezna byla růžová jako poupátko a když král
s královnou přemýšleli, jaké dát princezně jméno,
hosté radili, až jeden host řekl: „Mohla by se jmenovat Šípková Růženka!“ A takovou radu využili. Když
hosté odešli, pozvali král a královna tři sudičky.
A ty dávaly Růžence do vínku to nejkrásnější, co jenom mohly. První řekla:
„Budeš krásná, skoro nejkrásnější, ale nebudeš pyšná.“ Druhá věštila:
„Budeš chytrá a moudrá.“ A než stačila třetí něco říct, objevil se oblak dýmu
a z něj vystoupila čtvrtá sudička: „Za to, že jste mne nepozvali, tak až bude
Růžence 16 let, píchne se o trn a zemře. Cha, cha, cha, cha, cha“ A zlá sudička zmizela. Ale ještě tu byla třetí sudička a ta vyřkla: „Nezemřeš Růženko,
jenom budeš spát, dokud se nenajde někdo, kdo by tě měl rád.“ Král a královna dali přikázat, aby v celé zemi byly vymýceny všechny růže. A tím také
vzniklo několik požárů v zemi.
O 16 let později
Když si princezna hrála s míčem, zakutálel se jí míč do komnaty, kde ještě
nikdy nebyla. A tam byla ošklivá baba. Kolem ní byly samé růže. Princezna
se zeptala: „Copak je to za krásnou rostlinu?“ „To jsou růže“ odpověděla baba
„klidně si jednu vezmi.“ A tak si princezna jednu vzala, píchla se o trn a usnula. S ní usnulo i celé království.
Na zámek se skoro zapomnělo. Za rok jel kolem princ Radovan a vzpomněl
si, že za šípkovými šlahouny je království a v něm zakletá princezna. Když
se prosekal mečem do zámku, došel až do komnaty, kde princezna spí. Zalíbila se mu na první pohled a tak ji alespoň políbil. Najednou se princezna
probudila a s ní celé království. Šlahouny rychle mizely. Brzy se konala velká
svatba a Růženka s Radovanem žili šťastně až do smrti.
Míra Harant, 3. tř.

Co patøí k létu? Spoj.

Zdroje :
Práce žáků ZŠ Všeználek Němčice
prokrasnetelo.cz – nápoje
gettyimages.com
turistika.cz – Šípková Růženka
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30.výročí otevření nové mateřské školy v Němčicích
Na oslavu našeho výročí jsme se s dětmi velmi těšili a taky jsme se
pečlivě připravovali. V pátek 1. dubna jsme si zazpívali u velkého
papírového dortu naši narozeninovou písničku. Pak jsme zpívali a tančili
podle toho, co si děti přály. Nejvíc děti baví písničky s pohybem –
Sluníčko, Draka bolí zub, Pozor, jdou k Vám kuřátka.. .. Pak přišel čas na
přípitek s dětským šampaňským a oblíbený Brumík. Oslavu jsme si užili!
Následovaly dny otevřených dveří. Školka byla ve všech prostorách vyzdobena dětskými obrázky a výrobky, hosté si mohli
prohlédnout řadu zajímavých fotografií.
Velkou pozornost upoutaly fotografie,
kde byly děti spolu se svými rodiči.
Věřte nebo nevěřte, více než
polovina dětí, které k nám dnes
chodí, jsou opravdu děti našich dětí.
A tak název souboru obrázků byl opravdu
výstižný: Jak ten čas letí, už k nám chodí
děti našich dětí…
Za sebe mohu říci, že to byly chvíle krásných setkání a
vzpomínání. Některé děti jsem neviděla více než 20 let. A když jsme stáli nad
obrázkem, který mi jeden chlapec nekreslil před 23 lety na památku, bylo
opravdu na co vzpomínat. Děkuji Vám všem, kteří jste přišli, udělali jste nám
opravdu velkou radost.
Byly to chvíle, na které se nezapomíná.
Zápis do MŠ
5. května byl zápis do mateřské školy na školní rok 2011 –
2012. Letos odchází do 1. třídy 12 dětí. K zápisu přišlo 17 dětí. 5 dětí jsme tedy nemohli přijmout. Bylo
by dobré vyhovět všem zájemcům, ale hygienické
normy jsou pro nás závazné a kapacita 40 dětí se
překročit nemůže. Rozhodovali jsme podle pravidel,
která si každý mohl prostudovat. Pokud máte někdo
jakékoliv pochybnosti, přijďte, můžeme si o tom promluvit, podat Vám vysvětlení. Každý má také samozřejmě
možnost se proti našemu rozhodnutí odvolat.

š k o l a

Výlet na Bouzov
Na výlet letos jelo 37 dětí a s
nimi 9 dospělých. Bylo nás hodně
a moc jsme se těšili. Pod pohádkovým hradem v Areálu historické zábavy nás upoutal veliký
Trojský kůň, o kterém jsme si ve
školce přečetli známou pověst.
Děti si mohly dovnitř koně vlézt, prohlédnout si kresby a vyhlížet z oken. Areál
ale nabízel i jiné zajímavosti:
- Střílení z kuše
- Střílení lukem
- Pohádka o ukradeném pokladu
- Rytířský souboj
- Pážecí souboj
- Pasování na rytíře
Bylo to zábavné dopoledne, které jsme si
užili. Cesta byla sice dlouhá, trvala něco přes
hodinu, ale zpátky utekla jako voda, zvlášť když v autobuse byly dvě televize
a zrovna dávali pohádku Pat a Mat.

Beseda s myslivci
V pátek 13.5. jsme prožili zajímavé setkání s myslivci. V
tělocvičně ZŠ s námi besedovala p. ing. Stanislava
Šmídová z Brna a její kolegové myslivci.
Hned na začátku p. Šmídová zaujala
zpěvem a hrou na lesní roh. Povídání o lese
a životě v něm bylo zpestřeno prohlížením
zajímavých trofejí a obrázků i sluchovými
hádankami. Velkým překvapením bylo živé
mládě kuny, které si děti mohly nejen prohlédnout,
ale i pohladit. Byl to pro děti nevšední zážitek.
Besídka pro maminky
Také letos jsme s dětmi připravili besídku pro maminky. Říci mamince, že ji
mám rád, můžeme vždycky, nejen když je právě Den matek. Tak jsme to
udělali ve středu 25.5. a bylo nám spolu s dětmi a jejich maminkami a
babičkami moc dobře. Děti byly šikovné a my musíme uznat, že se za rok ve
školce mnohému naučily.

Sportovní hry v Litomyšli
10 dětí z naší MŠ se 8.června zúčastnilo
Sportovních her na stadionu v Litomyšli.
Tentokrát jsme se vydali soutěžit v krásných žlutých tričkách s
logem naší školy. Moc to dětem slušelo. Statečně bojovaly na 5
stanovištích.
- Skoky do dálky – žabáci

A co nás ještě do konce roku čeká?
- Jezdíme plavat do bazénu v Litomyšli,
celkem 9x , končíme 23.6.
(moc se nám tam líbí!)
- 13.6. Půjdeme na návštěvu do 1. třídy ZŠ
- 14.6. budeme mít Dětský den na zahradě u MŠ
- Konec června – Školní divadlo
Krásné slunečné prázdniny Vám všem přejí kluci a holky z naší školky!

- Štafetový běh
- Překážková chůze
- Hod do dálky
- Skákání v pytli
Nesoutěžní úkol také splnily na výbornou – nakreslily krásné
obrázky na téma „Sportujeme“. Her se zúčastnilo 18 školek a
naše děti se umístily na 8. místě. Blahopřejeme!
Za kolektiv MŠ Věra Doležalová

NOVÉ MONOSTI SPOLEÈENSKÉHO
IVOTA V OBCI

Většina současných občanů Němčic má v povědomí budovu-statek čp. 46 již
jako traktorovou stanici a mechanizační základnu, následně zvolna chátrající
ruinu. Málo si jich vzpomene, že předtím to byl jeden z největších statků v
obci a její chlouba, kdy se před ním zastavovali výletníci z Litomyšle. To
ovšem bylo v dobách, kdy se o statek starali zdatní a zodpovědní hospodáři,
z nichž 2 byli i starosty obce, např. Antonín Jiskra.
Architektonickou podobu domu, tak jak ji nyní známe, navrhl údajně litomyšlský stavitel Antonín Béba. Podobu a historii objektu před rokem
1871 se nám doposud nepodařilo zcela prozkoumat, takže o té detailněji
až po dokončení průzkumů snad někdy příště.
Nám se díky vstřícnosti a laskavosti majitelů podařilo budovy zakoupit na
sklonku roku 2009. Díky Genius loci – atmosféře tohoto místa, která na
nás velmi zapůsobila (a působí dodnes), bylo pro nás základní zadání „co
dále“ zcela zřejmé: při opravách zachovat co nejvíce z původní podoby,
samozřejmě s ohledem na naše finanční možnosti, nové technologie a
záměr využití. Toto základní zadání se nám snad již podařilo naplnit,
přestože všechny opravy a práce, které by objekt potřeboval, budou
během na dlouhou trať a jejich naplnění bude záviset na řadě faktorů.
Druhou část zadání, a tou byl záměr využití, nyní po nezbytných opravách
a úpravách, začínáme naplňovat. Na začátek léta chystáme otevření
galerie, na které jste všichni zváni (termín bude upřesněn). První výstava
by měla zájemcům ukázat malířská díla českých autorů – českou krajinu.
Nečekejte ovšem díla ceněná ve stovkách tisících Kč. Od toho jsou jiná,
výrazně podporovaná zařízení. To naše není podporováno ani nevýrazně,
pouze z našich vlastních zdrojů. Takže při této výstavě chceme zpřístupnit a
předvést kvalitní, snad i líbivou tvorbu malířů, z větší části z první poloviny

20. století. Tímto směrem chceme pokračovat a umožnit u nás vystavovat
současným mladým i starším malířům a výtvarníkům, které nikdo nepodporuje a většinou nemají možnost se této práci věnovat profesionálně. V minulých letech se nám v Litomyšli podařilo uspořádat více podobných akcí, s
velkým zájmem, ohlasem a morálním povzbuzením pro autory. A když už nic,
je to aspoň důvod pro setkání a pobesedování různých lidiček, kteří v dnešní
době jinak nemají moc důvodů a času se takto potkávat. Takže pojďme se
potkávat!! K tomu najdeme i další důvody: na dvoře jsme zhotovili podium a

chceme dát možnost různým i amatérským umělcům pobavit a rozptýlit ostatní. První akcí tohoto druhu zřej-mě bude vystoupení hereckého spolku dětí
pod vedením režisérky Ireny Truhlářové, kteří zahrají nejen pro děti školou
povinné. Chystají se k nám pražští loutkoherci, připravujeme hudební
večer, atd. a samozřejmě jsme otevřeni a uvítáme i vaše náměty a zájem.
Protože součástí našeho zařízení je i prodejna a posezení s občerstvením,
je možné se s námi domluvit a v příjemném stylovém prostředí uspořádat
soukromé setkání či akci. A pokud na ně pozvete hosty z daleka, mohou u
nás v soukromí i přespat ve 4 pokojích vybavených vlastní koupelnou.
A je toho více a více, jak se chystáme statek využít – na zahradě jsme zřídili
posezení, jakési odpočinkové zóny, které bude-li zájem můžeme zpřístupnit. Zde také chystáme „ZOO koutek“. Ovšem věrni našemu vlastenectví
zde nebudou k vidění exotické šelmy, atd., ale drobná domácí a
hospodářská zvířátka, která tedy už pravda pro řadu dětí i z vesnice
exotická být začínají – husy, kozy, kačeny, kohout, slepice, krůty, …….
Pro dnešek snad ještě jedna dobrá zprávu – za vydatné a zásadní pomoci
pana Petra Vytlačila se nám podařilo zprovoznit bezdrátové vysílání internetu přes WiFi, takže našim hostům umožníme jeho využití zcela zdarma.
Na setkání s vámi se těší majitelé Marie a Milan Dvořákovi

Spolek divadelních
ochotníkù „Šlegl“
Nìmèice

Fantom pošt zadren!
Díky všímavosti vedoucí místní pošty byl
31.3., bezprostředně po přepadení pošty
v Tatenicích, zatčen lupič, který řešil svou
tíživou finanční situaci přepadáváním
pošt v okolí. Muž měl na svědomí celkem
šest případů.
Při obhlídce naší pošty a jejího okolí totiž
upoutal pozornost vedoucí, která jeho
podezřelé chování oznámila kolegům z
odboru bezpečnosti. Ti pak informaci
předali Policii, která muže sledovala a
nakonec zadržela.
Vedení České pošty ocenilo její pohotovost poděkováním a krásnou kyticí růží.
-FŠ

Ochotníci předprázdninoví
Půlka nejenom divadelního roku je
za námi a stejně tak i Nový
epochální výlet pana Broučka.
Jeho opileckou výpravu mezi
indiány vidělo zhruba 1100 diváků
z Němčic a okolních vsí. Kromě
kulturního přínosu pro lidstvo je
třeba zmínit i morální rozměr této
hry - citlivý apel na mládež, aby se
tato věnovala raději stopování
nežli vysedávání po hospodách.
Martina Pavlišová už chystá na
podzim další kousek, tváříc se mnohoslibně, z čehož jsme my řadoví
ochotníci nervózní. A tak schůzujeme a uklízíme. Naposledy jsme v
rámci členské schůze vysmýčili dokrásna kulisárnu. Uklízet nás přišlo osmnáct kusů!
O prázdninách čekají některé z nás velká jubilea. Věře Doležalové,
Pavlu Jílkovi a zejména pak panu Janu Pavlišovi tímto gratulujeme a
přejeme všechno dobré.
Celým Němčicím přejeme krásné léto, Němčičatům povedené prázdniny, hercům dobrou paměť a režisérům nervy.
Sejdeme se na divadle.
- vch

S p o r t

O

Prodej vèelího medu
(od 2. poloviny července)
Med květový á
Med šlehaný á
Med lesní
á
(ceny jsou včetně
Možno zakoupit u:
Michal Fikejz, Němčice 9
Martina Junková, Zhoř 13

-

Volejbal 2011

V sobotu 18.června 2011 se konal v novém sportovním areálu
Němčice 30.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev a
zároveň 13. ročník o putovní pohár starosty obce Němčice. Poprvé
jsme hráli na dvou kurtech, takže celý turnaj byl lépe zvládnutelný
časově, ale ke dvěma kurtům je zase třeba více technického personálu, s čímž jsme se na počátku potýkali. Účastnilo se 9 družstev, z toho
dvě domácí, pořádající Ferber, družstvo Němčice poskládané z toho dalšího
nejlepšího volejbalového co v Němčicích je.
Bohužel nám k večeru moc nepřálo počasí, takže se poslední 2 finálové
zápasy hrály za deště, s nevelkou podporou diváků, střecha nad hlavou v tu
chvíli byla milejší než fandění.
A do toho mám nemálo zamotalo hlavu mistrovské fotbalové utkání Řetové,
které se pro stavební úpravy v Řetové muselo konat na fotbalovém hřišti v
Němčicích.
Ale celý turnaj byla vydařená akce, za velké hlasové a hudební podpory
Rádia Zhoř, hlasy obou protagonistů byly údajně dobře slyšet až ve Vlčkově.
Putovní pohár starosty obce Němčice si tentokrát odvezlo družstvo Nikeš z
Litomyšle, na dalších místech se umístily.
2. Sintex, Česká Třebová
3. Čeko I,Česká Třebová

100,- Kč
110,- Kč
100,- Kč
sklenice)

Kontakt: 608 05 22 11

V o l n ý

è a s

4. Svinná (loňský vítěz turnaje)
5. domácí Ferber
6. ČekoII,Česká Třebová
7. TCNN (Svinná)
8. Bobíni (Svinná)
9. Němčice
Chtěla bych touto touto cestou poděkovat panu starostovi, který vlastně
může za to, že tento areál u nás je, dále všem svým kamarádům za vydatnou
pomoc při dokončení antukového kurtu, při výrobě všech doplňků, které jsou
pro chod kurtů nezbytné, spoustu věci jsme si schopni zajistit svépomocí, ale
něco se opět neobejde bez pomoci obce. V tuto dobu je třeba ještě dokončit
oplocení kolem kurtů (v hrachu se totiž míče dost špatně hledají) a nějaké
drobnosti a je hotovo. A pak už stačí věnovat nějaký ten čas pravidelné údržbě
a budeme se jen těšit z toho co máme.
Letos máme již dva turnaje za sebou a to zimní v České Třebové v hale,
pak čarodejnicový ve Svinné, další nás čeká 2.7. v Semaníně a ještě jeden
v srpnu ve Svinné. Poslední rok nezahálíme ani v zimě, pravidelně jednou
týdně jezdíme hrát do Sokolovny do Sloupnice.
Protože tu už co nevidět máme léto, tak vám všem přeji krásně strávené dovolené, hodně sluníčka a pohody a těším na další naše společná sportovní
setkání.
- Milena Jilgová

Východočeský pohár mládeže
Mistrovství východních Čech seniorů
Litomyšl - 5.3.2011
Na pohár se sjelo více než osmdesát závodníků z
jedenácti oddílů. Mezi nimi nescházeli ani zástupci
domácího klubu Karatedo Němčice.
V solidní konkurenci se naši závodníci neztratili. V
klubovém hodnocení skončili šestí, hned za Litomyšlí.
Čtyřikrát jsme oslavili prvenství. Dvakrát to bylo zásluhou Terezy Tmějové (kata starší žákyně a kumite
starší žákyně BRH 8. – 7. kyu) a dvakrát také díky
Lence Jůzové (kata juniorky a kumite BRH juniorky). Tereza Tmějová přidala
ještě bronz v soutěži kata starších žákyň.
Souběžně probíhající mistrovství východních Čech seniorů sice přilákalo
pouze osmnáct karatistů, ale mezi nimi zářila Lenka Jůzová, když zvítězila
mezi ženami jak v kata, tak také v kumite do 61 kilogramů a v kumite bez
rozdílu vah.

Grand Prix 2011
Hradec Králové 23. - 24. 4. 2011
Díky účasti asi tisícovky soutěžících to byl zřejmě největší letošní mítink tohoto sportu v České republice. O velikonočním víkendu 23. - 24. 4. 2011 probíhal
v hradeckém víceúčelovém centru Aldis. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích, za účasti 52 klubů včetně zahraničních (z 18 zemí od středu Evropy
po Malajsii).
Lenka Jůzová obsadila krásné 2. místo v kategorii kumite juniorky do 59 kg.

Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011
Lovosice - 27.03.2011
Do Lovosic se sjeli bojovníci z celé České republiky, kteří za celý rok nasbírali
dostatečný počet bodů a tím se nominovali na tento nejdůležitější domácí turnaj v karate. Závodilo se v kata (sestavy) a kumite (boje) celkem na 3 tatami.
Své síly přijelo poměřit na 112 závodníků.
Lenka Jůzová obsadila 3. místo v kategorii kumite ženy do 61 kg.

Vážení spoluobčané, příznivci sportu,
V minulém čísle novin jsme vás informovali o našich plánech v práci s dětmi
pro tento kalendářní rok. V dubnu jsme očekávali vyjádření Pardubické kraje,
kde jsme měli zažádáno o grant pro dvoudenní program dětských her, ale
bohužel jsme na finance nedosáhli.
Přesto jsme nevěšeli hlavy a ve skupině nadšenců jsme zahájili organizační
přípravy 4 týdny před termínem naší Dětské olympiády Němčice. Na začátku
jsme měli před očima pouze skvělou myšlenku a chuť zorganizovat akci bez
jakýchkoli zkušeností. Byla to pro nás výzva! Cílem bylo nabídnout víkendové
vyžití nejen pro děti, které se účastní pravidelných cvičení, ale i pro ostatní
NEčleny TJ Sokol včetně celých rodin.

- FŠ
rodiče po večerce zahráli dětem na dobrou noc. Příběh o hloupém Honzovi,
který se nenechal zlákat nástrahami alkoholu, cigaret a drog byl opravdu
výchovný a skvěle sehraný.
Nědělní program po snídani pokračoval šipkovanou po naší obci, děti plnily
úkoly s prvky her a kvízů. Po návratu do areálu stanové vesničky proběhl ceremoniál vyhodnocení olympiády s vyhlášením výsledků a předáním cen
všem zúčastněným vč. pamětních listů. Na závěr nechyběl skvělý dort a špunty od šampaňského lítaly do všech stran.

Sešlo se nám celkem 35 dětí, s čímž počítal pouze ten největší optimista.
Nejobsazenější kategorie byla dětí ze školky (4-5 let), kterých se sešlo 15
kousků. Nikdo z nás nepočítal s tak slunečným dnem, jakým sobota byla,
Program byl zahájen v sobotu 11.6. po obědě zapsáním všech sportovců do zřejmě Vojta Stráník ze Člupku, toho dne do svazku manželského vstupující,
kategorií. Po rozdání triček s olympijským symbolem se děti pustily do výro- má tam nahoře dobré známé.
by vlastních vlajek teamů, které byly
Na závěr musím moc a moc
potvrzeny otisky jejich rukou a podpisem.
poděkovat všem pořadatelům za
Po nástupu k zahajovacímu ceremoniálu
nadprůměrnou ochotu a skvělou
jsme přivítali vyčerpaného běžce s olympráci během několikatýdenních
pijským ohněm, sportovci složili olympijský
příprav a samotné realizace
slib o čestnosti, poslušnosti a rytířském
olympiády. Všichni strávili na
duchu sportovního klání.
organizaci spoustu volného času
a to dnes je ochoten udělat
Připraveno bylo pro děti 10 atletických dismálokdo. Jako nejlepší poděciplín, kde měly šanci ukázat jejich fyzické
kování jsou vděčné reakce
schopnosti a zúročit jejich léta tréninku.
rodičů, kteří byli nadšeni prograVšichni diváci fandili a každý ocenil jejich
mem a ti kteří se přišli pouze
zapálení do disciplín. Po atletické části
podívat slíbili, že příští rok přijdou
jsme pokračovali volným programem, který
s dětmi na celý 2 denní program.
se skládal ze soutěží pro rodiče (kopání
Děkujeme i Obecnímu úřadu a
penalt, skok přes laťku a akrobacie na
sponzorům, bez kterých by tato
kole), opékání párků, nohejbalu, postavení
krásná
akce nevznikla.
stanů a dětské řádění po
Pevně věřím, že
celém sportovním areálu.
Krátce k výsledkům
jsme se dali správCelý podvečer k tanci a
ným směrem.
4-5
let
1.
Šimon
Čermák,
2.
Kopecká
Michaela,
3.
Nováček
Maxim
+
Kovář
Matyáš
poslechu hrála muzika
Standy Tkadlečka. Vrchol
večera jsme shlédli v
podobě večerníčku, který

6-7 let
8-9 let
10-11 let

1. Jasanský Patrik, 2. Suchánek Matyáš, 3. Jůza pavel
1. Vytlačilová Michaela, 2. Gyomber Martin, 3. Jiskra Ondřej
1. Šauer Jiří, 2. Kovář Jaroslav, 3. Mikl Dominik

Za TJ Sokol –
Cvičení s dětmi
Lukáš Pavliš
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