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Vážení spoluobčané,
Jaro, které vlastně ani nebylo, máme alespoň papírově za sebou
a dlouho očekávané léto s vidinou dovolených před sebou.
Těšme se a užívejme nejhezčí, alespoň pro děti, roční období, i
když i ostatní období mají také svůj nezaměnitelný půvab.
Zpět do Němčic
Uplynulé období bylo a stále je, nazvu-li to trochu obrazně,
obdobím lovu dotací. Říká se, že letošní rok a myslím, že jsem to
již zmiňoval, je rokem výjimečným, co se přidělování a schvalování dotací týče. Slyšíme to z médií, kolik se ještě musí vyčerpat peněz, aby se nemusely vracet zpět do fondů EU. Tak i naše
obec se stala jedním z lovců této zvláštní zvěře. Vedeme si zatím
se střídavými úspěchy. Patříme mezi ty šťastnější, kterým byla
schválena dotace na manipulaci s biomasou, srozumitelněji
řečeno na manipulaci s trávou, listím, roštím ve formě štěpky,
atd. Do začátku července by mělo proběhnout výběrové řízení
na dodavatele vhodné techniky. Dle připraveného harmonogramu by administrace dotace měla být ukončena nejdéle v říjnu
letošního roku tak, aby do konce roku proběhlo ještě profinancování celé akce.
V květnu jsme ještě podali druhou žádost o techniku na snížení
prašnosti v obci (označuji ji –„II“), která by vhodně doplnila
naše stávající technické vybavení pro tyto účely a mohl být
uklízen a zametán i chodník, který se stávajícím zařízením
nejsme schopni mechanicky uklízet. Samozřejmě se jedná o
víceúčelovou techniku, která by měla být dobrým pomocníkem
jak při údržbě zeleně v letním období tak i při zimní údržbě a
dalších činnostech.
Jen připomenu, že byla konečně uzavřena dotační záležitost s
technikou na snížení prašnosti v obci (tu nazývám - „I“). Dotace
ve snížené částce dorazila na náš účet a my jsme mohli následně
splatit úvěrové předfinancování u banky. Snížení dotace bylo
způsobeno zohledněním možností použít stroj i na jiné práce než
je jen zametání v obci.
Bohužel, hlavně pro Zhořáky, jsme zatím neuspěli s žádostí na
výstavbu chodníku podél silnice II/358 ve Zhoři. Jak jsem již
dříve psal neměli jsme v době podání platné stavební povolení
s nabytím právní moci a nebylo nám umožněno později toto
povolení do žádosti doplnit, když jsme ho již získali, škoda. Na
věci to ale nic nemění, výstavba chodníků v obci je a nadále
bude naší prioritou. O dotaci, bez které chodník ve Zhoři
nepostavíme, se budeme ucházet v následující výzvě SFDI ČR
(Státní fond dopravní infrastruktury České republiky). Naše
šance vidím jako velmi nadějné už proto, že máme vše již
připraveno a také díky tomu, že dotační titul, ve kterém se o
dotaci ucházíme, je na naše poměry celkem stabilní. Tak bych
požádal všechny občany ještě o trochu strpení. Snažíme se ale i
jinak. Kromě přípravy PD pro výstavbu chodníku od Kulturního
domu ke hřbitovu v Němčicích se podařilo po jednáních v
Semaníně vyjednat i odklonění části přepravy kontejnerů z
překladiště v České Třebové mimo naši obec a Litomyšl na silnice I. třídy směrem na Třebovici a pak po obchvatu kolem Opatova na stávající R 35. Musím zde poděkovat hejtmanovi Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolickému za osobní účast v

těchto jednáních a také panu generálnímu řediteli Metrans, a.s.
p. Jiřímu Samkovi za operativní a velmi vstřícný přístup, který
se v našich podmínkách málokdy vidí. Doufám že tento stav
vydrží. Ještě jednou jim děkuji.
Bohužel i chodník, který chceme realizovat v návaznosti na výstavbu Protipovodňových opatření Němčice I (PPO-I), a jím
vyřešit nedobrou dopravní situaci od zastávky v Němčicích
směrem ke Člupku, je zatím ve stavu 0. Tento stav tedy
využijeme alespoň na přípravu projektové dokumentace. Celá
investiční akce PPO-I se musí z pohledu hlavního investora
přizpůsobit novým podmínkám daným novým občanským
zákoníkem. To znamená, že připravovaná stavba bude nejdříve
přenesená a zaměřena do terénu. Následně po zhotovení nového
GP budou připraveny nové kupní smlouvy a ještě před stavbou
by mělo dojít k výkupu stavbou dotčených pozemků. Po jejich
výkupu dojde k realizaci stavby. Chtěl bych tedy teď upozornit
všechny majitele stavbou dotčených pozemků, aby ve chvíli, až
uvidí na svém pozemku človíčky se zaměřovacím přístrojem či
tyčí, nebrali hole do ruky či nevypouštěli z obojků rozzuřené
psy a psíky, nesnažili se narušitele soukromí hnát hlava nehlava
kamsi do dáli, strpěli je a byli jím případně nápomocni. Sice to
nevypadá, ale stále se stavba sune i přes uvedené překážky ke
kýženému cíli a věřím, že společným úsilím a ochotou
spolupráce vlastníků dotčených pozemků se vše podaří, je to
potřeba.
Obdobně nám visí chodník do „Člupáku“ , kde zatím nedošlo k
realizaci opěrné zdi. Využívám každé příležitosti při setkání s
představiteli Pardubického kraje a neustále upozorňuji na nevyhovující dopravní situaci v naší obci. Podobné je to i se zborcenou zdí nad kamennou hospodou čp. 37 v Němčicích. Tam
došlo k určitému pokroku, kdy byla SUS Pardubického kraje
pověřena šetřením celé věci a přípravou aktualizace původní PD
pro získání stavebního povolení. Ke zvýšení bezpečnosti by
mohla přispět také instalace dvou měřičů rychlosti na sjezdech
do obce od České Třebové ve Zhoři a na Člupku. Za zvážení také
stojí nápad na umístění dalšího měřiče rychlosti směrem od dolních Němčic k základní škole.
Na jaře byly upraveny chodníky směrem na dolní Němčice tak,
aby se zpřístupnily jak občanům, tak i technice pro jejich údržbu.
Podaří-li se nám získat dotaci na „Prašnost II“, měli bychom
zajistit jejich lepší úklid a údržbu. Zatím se zametání pokouším
někde dojednat, ale nikomu se k nám moc nechce.
K jednání je připraven návrh vyhledávací projektové dokumentace pro výstavbu přístupové komunikace k bioplynové stanici
v Němčicích. Bude opět velmi záležet na projednání s vlastníky
pozemků dotčených případnou stavbou.
Snažíme se také uspět v závodě o získání dotací na zateplení
MŠ. Tady padlo rozhodnutí zastřešit MŠ nízkou sedlovou valbovou střechou s překrytím přístupových prostorů. Při této
příležitosti se přímo nabízí zateplit řádně střechu, a když střechu
tak i obvodový plášť budovy, okna již máme vyměněná. Právě
náklady na výměnu oken si možná budeme moci uplatnit při
případné realizaci projektu na zateplení celé budovy. Netrpělivě
čekáme na výsledek schvalovacího i rozhodovacího řízení.
Podobně bychom rádi postupovali i u Kulturního domu v
Němčicích, kde na rozdíl od MŠ máme již v poměrně špatném

stavu okna a vstupní dveře.
Zpracováváme také podklady pro podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci roubené hospody čp.98 z Norských fondů. Pokud
bychom byli úspěšní, měly by být v objektu roubenky umístěny
expozice historie obce, mlynářské historie v obci, myslivosti,
fauny a flory za polárním kruhem a historického bydlení, další
budovy objektu by měli sloužit výukovým činnostem a ubytování. Potýkáme se s nemalými problémy technickými a
administrativními ale děláme maximum pro úspěch celého projektu.
V současné době je v připravena dokumentace zadání pro
výběrové řízení na adaptaci hasičské zbrojnice ve Zhoři. Stavební úpravy by se měly stihnout do konce září včetně úpravy
horního plácku.
Postupují také práce v parku v centru obce v Němčicích.
Vypadá to, že se konečně blížíme k závěru. Je vidět, že nám při
parkových úpravách pomáhají ruce, které to umějí, radost
pohledět. V nejbližší době bychom měli taky již konečně upravit i park před prodejnou.
Kousek poodejdeme od práce. Proběhly společensky zajímavé
akce. Setkání přátel na sále kulturního domu, myslím, že se
všichni účastníci dobře pobavili a kdo chtěl tak určitě stihl i

volby do Evropského parlamentu ve stejném termínu.
Ve sportovním areálu se uskutečnila i tradiční dětsky a
rodičovsky oblíbená dětská olympiáda za celkem přijatelného
počasí, až na ty noční teploty.
Ve stejný den jako dětská olympiáda jsme byli svědky i kácení
máje na Člupku. Předcházelo mu samozřejmě i jeho stavění 30.
dubna. Rád jsem se obou akcí zúčastnil a myslím, že se obě akce
i z mnoha dalších vyjádření, hlavně ta druhá, opravu povedly.
Na Člupku se také odehrál tradiční volejbalový turnaj o pohár
starosty obce za velmi teplého počasí a účastníci tedy museli projevit velmi velké odhodlání zde vydržet a bojovat až do konce.
Ale díky tradičně dobrému občerstvovacímu servisu vše dobře
dopadlo.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům uvedených i neuvedených akcí, že jsou ochotni nejen pro sebe ale i pro ostatní obětovat svůj volný čas a někdy i mnoho své energie. Všem patří
zasloužený dík. Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům našeho zpravodaje a našim občanům příjemné prožití letních měsíců,
ať se vydaří dovolené, dětem bezva prázdniny a budu se těšit na
naše podzimní setkání.

Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
29/2014 - program zasedání pro den 26. 3. 2014. (8,0,0)
30/2014 - předběžně možnost prodeje pozemků u čp. 38 v
Němčicích, bude zpracován GP, zveřejněn záměr prodeje a následně bude předložena kupní smlouva ZO ke schválení. (8,0,0)
31/2014 - přebroušení podlahy sálu KD v ceně do 60.000, Kč a
vymalování sálu KD v ceně do 7.000,- Kč. (8,0,0)
32/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských
pozemků č. 284/04/12 ze dne 1.12.2011 vedené pod evidenčním
číslem 32 40414. (8,0,0)
33/2014 - skácení 1 jasanu na p.p. 13/3 u čp. 81 v Němčicích, k. ú.
Němčice u České Třebové. Náhradní výsadba se nepředepisuje.
(8,0,0)
34/2014 - finanční příspěvek na soc. službu v Domově důchodců ve
Sloupnici, která je poskytována naší občance, ve výši 5.000,- Kč v
roce 2014. (8,0,0)
35/2014 - dotaci ve výši 5.000,- Kč Spolku pro obnovení a
zachování kulturních tradic v Němčicích na činnost spolku v roce
2014. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
36/2014 - Darovací smlouvu pro finanční příspěvek na zřízení
Babyboxu ve Svitavách ve výši 1.000,- Kč. (5,1,2)
37/2014 - dotaci pro šipkařský oddíl ve výši 8.000,- Kč na závodní
činnost a materiální vybavení. Dotace podléhá vyú-čtování.(8,0,0)
38/2014 - skácení 12 ks poškozených proschlých stromů na p.p.
727/1 ve vlastnictví obce v Němčicích, Člupku, náhradní výsadba
se nepředepisuje.(8,0,0)
39/2014 - záměr na rekonstrukci a další využití objektu Roubené
hospody čp. 98 v Němčicích pro umístění výstavných expozicí a
pro výukové pobytové programy. Dále schválilo pořízení PD pro
stavební povolení ve výši 107.300,- Kč a zpracování, administraci
žádosti o dotaci do Norských fondů ve výši 40.000,- Kč + DPH po
akceptaci žádosti. (5,1,2)
40/2014 - provedení střechy MŠ jako jedné sedlové valbové střechy
se zakrytím vstupních prostor do MŠ a ŠJ, s použitím plechových
pásů ve tvaru tašek. (7,1,0)
41/2014 - podání žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje pro
snížení prašnosti v obci Němčice. (5,0,3)
42/2014 - zpracování energetického auditu pro objekt kulturního
domu v ceně 66.000,- Kč + DPH a objekt mateřské školy v ceně
34.000,- Kč + DPH a zpracování žádostí na zateplení těchto objektů v ceně 14.450,- Kč (vč. DPH) za každou akceptovanou žádost.
(7,0,1)
43/2014 - prodej části pozemkové p. č. 83/5, části označené jako díl

„c“ o výměře 28 m2, dílu „a“ o výměře 1 m2 a nově vzniklé p.p.
83/15 o výměře 50 m2 panu Luboši Linhartovi z Němčic za cenu
35,74 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 2.823,- Kč. (8,0,0)
44/2014 - přijetí revolvingového úvěru na krytí dočasného
nedostatku finančních prostředků obce Němčice ve výši 300.000,Kč na dobu 1 roku od Komerční banky. (5,0,3)
45/2014 - program zasedání pro den 23. 4. 2014 (6,0,0)
46/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice pověřilo starostu obce jednáním ve věci možného omezení nákladní dopravy v obci. (6,0,0)
47/2014 - pořízení změny č. 2 územního plánu Němčice. Zastupitelstvo obce Němčice žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby
a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování v
souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 ÚP Němčice.
Zástupcem obce Němčice pověřený spoluprácí s pořizovatelem byl
stanoven, starosta obce. (6,0,0)
48/2014 - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 162
v Němčicích, pronájem na dobu určitou, a to od 1.7.2014 do
31.12.2014. (6,0,0)
49/2014 - dotaci oddílu stolního tenisu TJ Sokol Němčice ve výši
8.000,- Kč na soutěžní činnost a materiálové vybavení v roce 2014.
Dotace podléhá vyúčtování. (6,0,0)
50/2014 - dotaci na činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Němčice v
roce 2014 ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. (6,0,0)
51/2014 - dotaci na olympiádu 2014 TJ Sokol Němčice – cvičení s
dětmi ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. (6,0,0)
52/2014 - dotaci pro oddíl ledního hokeje ve výši 10.000,- Kč na
úhradu pronájmu za zimní stadion v sezoně 2013-2014. Dotace
podléhá vyúčtování. (6,0,0)
53/2014 - zrušení svého usnesení č. 123/2013 ze dne 16.10.2013 a
o prodeji p.p. 346/2 v k.ú. Zhoř u České Třebové pro nezájem kupujícího. (6,0,0)
54/2014 - program zasedání pro den 5. 5. 2014 (7,0,0)
55/2014 - Smlouvu č. 12110872 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, poskytnutí dotace ve výši 66.489,- Kč na spolufinancování akce: Snížení prašnosti na území obce Němčice. (7,0,0)
Zastupitelstvo obce neschválilo
- dotaci oddílu ledního hokeje ve výši 12.000,- Kč na úhradu
pronájmu zimního stadionu.
hlasování - (pro – proti – zdržel se)

- OZ

Vážení spoluobčané,
Výroční členská schůze 7. 3. 2014, zhodnotila výsledky hospodaření
obou našich společností v loňském roce a stanovila nové cíle pro rok
letošní.
Přes velmi rozpačité a studené jaro jsme zažili další příznivý rok.
Splnili jsme ekonomický plán, naše dvě společnosti s 208 zaměstnanci vytvořily přes půl miliardy tržeb. Pilířem zůstala díky ceně komodit
rostlinná výroba. Mohli jsme si dovolit i s poklesem zaúvěrování podniku investovat a udržet stabilitu podniku. Podařilo se nám dosáhnout
nejlepšího ekonomického výsledku v historii družstva.
V průběhu roku jsme řešili ve čtyřech případech ve Sloupnici a
Němčicích vliv našich provozů na životní prostředí a vztahy se spoluobčany. Rád bych je požádal, aby se obraceli v první řadě přímo na náš
podnik nebo přímo na mě, a teprve v případě zjevného porušování a
naší nečinnosti na orgány státní správy.
Ty za nás stejně nic nevyřeší, pouze uloží pokutu, tedy peníze, které
skončí někde ve státním rozpočtu namísto toho, aby pomohly například řešit problém.
Chceme být součástí našich vesnic a proto naše snaha o dobrou komunikaci se starosty, obecními úřady i občany zůstává naší prioritou a
věříme, že se nám v dobrém vrátí.
Uvědomujeme si také význam správy krajiny a protierozních
opatření. V porovnání mezi roky 2013 a 2004 výměra okopanin
vzrostla sice o 54 ha (+11%), ale výměra protierozních opatřeních stoupla o 104 ha (+176%). Průměrná velikost honu s jednou plodinou
klesla z 13,66 ha na 11,87 ha (-13%). Počet protierozních honů stoupl
7x, letos budeme poprvé sít v Řetové kukuřici do mulče.
Podílíme se na tvorbě technických protierozních opatření, rádi bychom
zlepšili stav polních cest, abychom snížili přejezdy vozidel po
zemědělské půdě, snížili škody na plodinách a zlepšili vsakovací
schopnost půdy.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali dobrovolným hasičům za
spolupráci při řešení mimořádných událostí.
Výnos obilovin 7,55 t/ha sice nedosáhl rekordního roku 2011, ale i
přes rozmary počasí je vyšší než v předchozím roce. Cena brambor
díky nedostatku v Evropě dokázala nahradit o 25% nižší výnos.
V živočišné výrobě se podařilo zvýšit dojivost krav na 24,17 litru/ks
a den. Na mléčných farmách v Řetové a Němčicích jsme zahájili

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO NĚMČICE
se Sídlem Němčice 107, IČ: 71009353
OZNAMUJE
Termíny výplat nájemného vlastníkům honebních pozemků
za období 2003-2012. Nárok na výplatu nájemného mají
vlastníci, kteří v daném období byli členy HS Němčice nebo
měli uzavřenou smlouvu o přičlenění pozemků k HS. Smlouvu o přidružení lze podepsat i v uvedených termínech výplaty
nájemného, takto uzavřená smlouva je platná až od data
jejího uzavření. V souladu se schválenými podmínkami pro
výplatu nájemného je třeba k daným termínům:
1) telefonicky oznámit svoji účast na tel: 606 652 358, Jan
Stránský, pokladník HS
2) vzít s sebou aktuální výpis z listu vlastnictví pro provedeni
kontroly s evidencí honebních pozemků a občanský průkaz
nebo jiný doklad totožnosti.
Předběžné termíny a místa výplaty nájemného.
8. 9. 2014 - Němčice, zasedací místnost OÚ
15. 9. 2014 - Zhoř, knihovna čp. 26
22. 9. 2014 - Svinná, kulturní jizba
29. 9. 2014 - Kozlov, knihovna
6.10. 2014 - Němčice, zasedací místnost OÚ

prodej mléka, tzv. ze dvora. Chceme spoluobčanům, kteří mají zájem,
nabídnout kvalitní čerstvé mléko z místní farmy. V květnu bychom
měli dokončit první etapu výstavby Reprodukčního centra Němčice
zprovozněním porodny krav s faremním hnojištěm.
Na naše vlastní jatka jsme dodali 4 851 jatečných prasat. Přes
nespokojenost s výsledky ve výkrmu kuřat jsme rozhodli s určitými
změnami pokračovat i v letošním roce.
Středisko mechanizace přes náročný průběh počasí splnilo i s pomocí
nové techniky – samosběracího vozu Pottinger, traktoru CASE PUMA
185, žacích mačkačů KUHN, návěsu ZDT, pluhu EUROPA a
rozmetacích čel FLIEGL - požadavky pro vlastní podnik. S činností
střediska prodeje strojů souvisí i zlepšený vzhled dílen.
Bioplynová stanice má za sebou první opravdu plný rok provozu. Z
hrubé výroby elektřiny bylo 92% prodáno, 6% tvoří technologická
spotřeba a zbývající 2% spotřeba MF Němčice, která je od 1. 3. 2013
napojena přímo na výrobnu. Od ledna 2013 také dodáváme teplo, do
obecních zařízení v Němčicích jsme dodali 675 GJ a do vlastních
zařízení ZD 415 GJ.
Nejvýznamnější akcí na Řeznictví Sloupnice je rekonstrukce objektu
bývalé pekárny na řeznickou výrobnu a kuchyň s jídelnou. Předpokládáme, že se podaří dokončit stavbu do konce dubna, v průběhu
května provozy zkolaudovat, následně přestěhovat, zahájit činnost v
novém objektu a pro veřejnost připravit den otevřených dveří.
V květnu jsme obhájili ocenění MLS PK pro Sloupnickou tlačenku. V
září jsme rozšířili o prodejny v Holicích a ve Vamberku počet prodejen na 8.
Tradiční zájezd důchodců s návštěvou ZOO Dvůr Králové a přehrady
Les Království se uskutečnil v červnu, v závěru roku jsme uspořádali
podzimní setkání s důchodci v Přívratu.
V říjnu jsme se připojili k úspěšnému programu Zemědělského svazu
pod názvem „Zemědělství žije“, jehož cílem je propagovat zemědělství
a přiblížit je veřejnosti a hlavně dětem. Při Polním dnu na Džbánovci
jsme zajistili program a prohlídku provozů pro cca 180 dětí ze základních škol v našem katastru.
Ekonomický vývoj umožnil představenstvu schválit jednorázovou
bonifikaci nájemného za pozemky a podíl na zisku družstva. Vlastníci
pozemků, kteří by měli zájem uzavřít novou výhodnější smlouvu na
užívání zemědělských pozemků s platností od 1.10.2013 se mohou
obrátit na Ladislava Chlebouna, tel. 724 149 468,
e-mail: lchleboun@dsloupnice.cz.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem vedení a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, přízeň, trpělivost a popřál
Vám hodně zdraví a štěstí v roce 2014.
- Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva

k zamyšlení...

OBĚTI LEGÁLNÍHO LOUPENÍ
.... člověk se přirozeně bouří proti nespravedlnosti, jejíž je obětí. Je-li tedy
loupení vedeno zákonem ve prospěch těch, kteří zákon vytvářejí, všechny
oloupené třídy se snaží poklidnými nebo revolučními prostředky dostat k
tvorbě zákonů. A podle toho, jak moc jsou tyto oloupené třídy osvícené,
navrhnou ve snaze získat politickou moc realizaci jednoho ze dvou naprosto
odlišných cílů. Buďto chtějí legální loupení zastavit, anebo se na něm podílet.
Běda národu, vněmž převládá ten druhý ze jmenovaných cílů a vněmž se
velký počet obětí legálního loupení jednou chopí moci zákony vytvářet!
Než tato situace nastane, legální loupení je vedeno pouze několika jedinci,
avšak dotýká se většiny lidí. Tak to obvykle bývá tam, kde je zákonodárná
moc koncentrována v rukou několika osob. Jakmile se však toto právo stane
všeobecným, lidé se snaží vyřešit své protichůdné zájmy všeobecným
loupením. Namísto toho, aby ze společnosti nespravedlnost vykořenili, učiní
ji všeobecnou. Jakmile oloupené třídy získají politickou moc, zavedou systém
odvetných opatření vůči jiným třídám. Legální loupení nezruší (ktomu nemají dostatek rozumu), namísto toho svou účastí na něm napodobují své zlé
předchůdce, a to i přesto, že je proti jejich vlastním zájmům.
Jako by bylo nutné, aby si každý – předtím než nastane vláda spravedlnosti –
protrpěl krutý trest; někteří pro spáchané zlo a někteří pro nedostatek rozumu.
- FRÉDÉRIC BASTIAT, ZÁKON
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Adam Nešpor
Hana Cimflová
Tereza Ramešová
David Fišer

Němčice
Zhoř
Člupek
Němčice

oslavili svá významná ivotní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Švec Jan
85 let Němčice
Cimflová Marie
75 let Zhoř
Stráníková Emilie
75 let Němčice
Mrkos František
75 let Pudilka
Prokešová Věra
70 let Němčice
Jilgová Ludmila
65 let Němčice
Lněničková Marie
65 let Člupek
ing. Lorencová Libuše 65 let Němčice
Stráníková Anna
65 let Člupek
Janoušek Robert
65 let Zhoř
Škeřík Jiří
65 let Němčice
Jilg Ladislav
65 let Němčice
Kolek Miroslav
65 let Zhoř
Kuchtová Jana
60 let Němčice
Morávková Vítězslava 60 let Člupek
Píčová Zdeňka
60 let Němčice
Šafránek Antonín
60 let Němčice
Veselý Antonín
60 let Němčice

jsme se rozlouèili
Václav Šplíchal
Zdeněk Vaňous

hhgg

akcí

Kulturní

Bìhem jara

se v naší obci narodili

Kalendáø

Němčice
Člupek

100 let školy
v Nìmèicích
13. – 14. září 2014

SOBOTA 13. září 2014
13:30 - Slavnostní zahájení oslav před budovou školy
14:00 - 14:45 - Vystoupení kouzelníka
14:45 - 17:00 - Sportovní odpoledne pro děti a rodiče na hřišti
14:00 - 17:00 - Výstava dokumentů k historii školy v budově ZŠ
Výstava fotografií „Krajina mého domova“
v tělocvičně ZŠ
NEDĚLE 14. září 2014
13:30 - 17:00 - Výstava dokumentů k historii školy v budově ZŠ
Výstava fotografií „Krajina mého domova“
14:00 - 17:00 - Setkání bývalých pracovníků školy v budově ZŠ
Po oba dny bude možno zakoupit knihu o historii školy a různé
reklamní předměty.

25.6. 17:00 Škola
5.7.
6.7.
od 14:00
23.8.
ZAVŘENO

Školní divadelní představení
1. výročí znovuotevření restaurace

Sportovní
28.6.
Sokol
12.7
Sokol
2.8. 12:00 Sokol
9.8.
29.8.
13.9.

Sokol
Sokol
Škola

SDH
SDH
SDH

areál

Turnaj přípravek - Pohár
S.L.Z.A. Cup - 30. ročník
50. let fotbalu v Němčicích
(bude hrát Slavoj Houslice)
Turnaj ve fotbalu - Muži
Pivní triatlon
Sportovní odpoledne Fit rodina

Pøírodní
26.7.
6.9.
15.11.

dùm

areál

Èlupek

Pouťové odpoledne
Memoriál Josefa Racka
Prasátkové pochoutky

Balada o MÁJOVÉ TRADICI NA ČLUPKU
Přešel apríl, začal máj,
člupecké baby zašly v háj.
Snad napadlo je u píva,
či v tom onom hájku,
že letos chlapi ze Člupku
postaví jim májku.
Obnoví tak tradici,
co je dávno v háji,
co nemají ani Amíci
a slaví se jen v máji.
Tak se sešly u obchodu,
slovo dalo slovo,
mladé, starší i v důchodu,
zdobily kolo.
Stromek rostl pěkný v lese,
v tom obecním to se ví,
žádný problém pro lesáky,
snad nám to i postaví.
Tak se sešli vedle knajpy,
posilnění na kuráž,
bez znalosti toho zvyku,
do země to prostě vraž!
Ono se to lehce řekne,
ale těžko udělá,
když se májka někam zvrtne,
mnoho škody nadělá.

Chce to najít maníka,
co jde na to hlavou,
pověřili Stráníka,
ať najde tu pravou.
Jarda, ač je důchodce,
stále mu to pálí,
našel toho dobráka,
no, nehledal ho v dáli.
Dech beroucí odpoledne,
sešlost byla napnutá,
to je délka, jak to zvedne,
jak ty klacky zamotá?
Že má každý upito,
ničeho se nebojí,
drží to jak kopyto,
snad s tím dráty neshodí!
Hodně radilů, hodně čumilů,
jak to bývá obvyklé,
každý kouká, hlavně radí
k práci těžko přivykne.
Je to pohled pro Bohy,
však se dívá i starosta,
jak máj se staví na nohy
a k tomu piv snad na dvě sta.
Ještě řádně upěchovat,
ať neshodí to lotři,
a nezbývá než poděkovat,
když mladým to staví fotři.
-KaKajda

Fotbalový oddíl TJ Sokol Nìmèice
zve všechny příznivce fotbalu
2. srpna 2014
na hřiště sportovního areálu

na oslavy padesátého výroèí organizované kopané v Nìmèicích

Májové

slavnosti

Stavění a kácení máje
k 50.výročí prvního kácení
Tato tradice, je stále v mnoha obcích i městech aniž by kdy ustala,
tak jsme to zkusili i u nás na Člupku, a to po 50 letech od doby, kdy byl
kácen poprvé. Tenkrát máj stavěli místní mladí chlapci, dnes už kmeti.
Za všechny mohu jmenovat Jardu Stráníka, Pepu Sedláčka, Tondu
Štusáka, Standu Dědourka, Fandu Frnku, Karla Suchánka a další. Však
také myšlenka obnovení tradice vyšla od Jardy Stráníka a Olouše a
pozadu nezůstal ani Karel Suchánek, který se jako profík podílel velkou měrou na stavbě samotné, která vyžadovala hodně umu, a myslím,
že mlaďáci dost zírali, jak to jde bez jeřábu. Ještě nesmím zapomenout
na fakt, že celý výtěžek z dražby před 50 lety byl tenkrát věnován na
opravu místní kapličky. Toliko z historie na Člupku.
Na konci dubna slovo dalo slovo a v místním hostinci se pamětníci
rozhodli, že se pokusí tradici obnovit.Oslovili pár skalních o kterých
věděli, že se chytí. Chlapi jeli do lesa, Staník porazil krásný strom a
dopravili ho k hospodě. Chlapi dál pokračovali v přípravě stromu.
Bylo třeba sundat kůru a zpevnit špičku. Děvčata zase udělala krásný
pentlemi ozdobený věnec. Ale, teď to přišlo, no jo my jsme u toho byli,
ale ty složité přípravy k samotnému stavění máje, to my neumíme, to
umí snad jen Karel Suchánek. Ten šel zrovna z Lipovce, tak ho Jarda
oslovil, Karel snad neváhal ani vteřinu a už byl u Dědourků na zahradě
a přidal ruku dílu a uděloval cenné rady bez kterých to nejde.

Samotné stavění máje začalo 30.4. v 17:00. Zase jsme se sešli
abychom se pokochali krásnou májí. Mlaďáci radili, že kdyby to
nebylo tak narychlo, že by byl nejlepší jeřáb, ale to by přišli o tu
úžasnou podívanou, jo stará škola je stará škola. Máj stojí a teď
je nutné ho pořádně zafixovat v zemi, přece jenom je to strom
jak hrom. To bylo koleček kamene a zeminy. A máj bezpečně ční
na člupecké návsi, ještě ji nějaký ten metr od země omotali
drátem, aby snad někoho nenapadlo ji pokácet. Všichni jsme to
šli zapít do naší hospůdky posilněni závdavkem od samotného
pana starosty, který nechyběl mezi účastníky.
A protože byl krok č.1 Stavění Máje, musí zákonitě následovat
krok č. 2 Kácení máje. Dohodli jsme se, že tato akce bude velkolepější a slavnostnější.
Den „D“ nastal, kdy jindy, než 31.5., kdy bylo od 15. hodin
Kácení máje, s posezením a hudbou. Nechyběla i trocha
poezie, a co jiného v máji než Máchův Máj, Anetka Miklová
zarecitovala neznámější část Máchova Máje .
A šlo se kácet, vyrazili kmeti, ale po pár minutách to vzdali a
práce se ujali mladí lesáci. Máj byla bezpečně na zemi, slavnostní průvod v čele s družičkou a mládencem se vydal směrem před
hospodu, kde mladí předali věnec starostovi, ten ho pověsil nade
dveře a oficiálně zahájil májovou veselici. K poslechu i k tanci
hrálo Trio (Luboš Hanuš, Jarda Doležal a Vlastík Pirkl), v
hospodě se o sto šest točilo pivo, podával gulášek a venku grilovalo a podávaly koláčky, které napekly místní ženy. Máj neprošla
dražbou jak je starý zvyk, ale o máj se losovalo. Olouš vytáhl los
s číslem Standy Jilga, který paradoxně byl i u kácení stromu v
lese.
Odpoledne nás trochu potrápil déšť, ale nakonec se krásně

na

Èlupku

vyčasilo. Dovolila bych si
říci, že se nám akce vydařila,
přesto že se o vše staralo pár
lidí, dali by se na dvou rukách
napočítat, tak smysl akce byl
naplněn.
Podle ohlasu besedníků si
myslím, že za rok se tady ve
stejnou dobu zase všichni
sejdeme. Moc bych chtěla
poděkovat pár těm člupeckým
patriotům, kteří svůj volný čas
věnovali této akci a všichni
jsme mohli strávit příjemný
den se sousedy.
- Spolek přátel
člupecké hospody.
Májové slavnosti z historie
STAVĚNÍ MÁJE
Tato starodávná slavnost jest jednou z nejkrásnějších slavností našeho
lidu a koná se stále, každoročně v mnohých obcích a to všelijakým způsobem. Podstata je však všude stejná: Postavené větve či majky před
okny svobodných děvčat, postavená, stepilá máj na volném prostranství, hlídaná chlapci, aby jim ji nikdo neodcizil, průvod,
vyhrávání, vyvolávání děvčat, sóla atd. Popisujeme zde jednu takovou
slavnost jako vzor, jež se může měniti dle potřeby, rozmnožovati, obohacovati nebo i krátiti, dle místních poměrů a dramatických sil té či oné
obce.
Ráno se sestaví průvod z mládenců a sousedů i tet,
muzikantů, kecala, případně i drába a ponocného. U
každé majky se zastaví a šohaj zvučným hlasem
zazpívá: Panenko, panenko, již je máje čas! Poskoč a
přiběhni rychle mezi nás! Zelení se oděl háj, jarem
dýše luh i háj, pojď s námi oslavit naši krásnou máj.
Pod dubem, za dubem….
Děvče vyběhne z domu, připije si se šohajem a
zatančí si s ním sólo, potom vstoupí do řady, po bok
některého chlapce. To se opakuje tak dlouho, až jsou
všechny panny v průvodě. Tam kde děvče nestojí o
tuto slavnost, porazí na důkaz „nelibosti” majku. Tam
pak kecal sám zanotuje tímtéž nápěvem:
Tahleta panenka tuze je pyšná, ta by k nám na hody
vůbec nevyšla! Nám je to však ale fuk! Jsou i jiné
jako rtuť! Ta bude vázati písek v povřísla!
Za hlučné hudby dojde průvod až k máji. Kolem
dokola máje v určitém rozsahu prostranství jsou nastrkané „majky” (větve zelené), které ohraničují prostranství. Mezi nimi je „brána”, kterou tančící
procházejí a při tom zaplatějí nějaký peníz na
„muziku”. Rychtář zahájí slavnost krátkým proslovem: „Vážení sousedé a milé tetičky! Synkové a
dcerky! Vítám vás srdečně na tuto naši slavnost májí
a přeji vám mnoho zdraví a svěžesti, mnoho veselí a
smyslu pro dobrý humor, zpěv i tanec zušlechtilý!
Děkujeme Bohu, že nám dopřál přežíti zimu krutou a
dočkati se probuzení jara, dočkati se této slavnosti,
kterou již naši dávní předkové prováděli za různých
podmínek a předpokladů. Žádám drůžičku, aby vám o
tom něco pověděla.”
Drůžička vystoupí a mluví: “Když naši slavní předkové, vstoupili v tuto zemi, uprchli dávní věkové –
památky po nich není – v lesích a hájích káceli
mohutné, staleté stromy, jen jeden největší nechali,
kol něhož stavěli domy. Stavěli skromné chaloupky
ze dřeva borového a proto potom „baráčky” převzaly
hezké jméno. Ten strom byl jejich ochranou, a

správně býval zvolen – do něho často Perun prál, on stal se hromosvodem! Však města rostla, vesničky, mizely hájů stromy – a proto na
návse sázely se opět tyto stromy, by vísku dále chránily, by neničily ji
hromy. Však strom ten nemaje kořenů – změnil se časem v souš – jež
bleskem často spálena, provedla děsnou spoušť. Pak celá vesnička
shořela – což trpěti se nedá a měnit stromy za živé, zde bylo nutně
třeba! Každý rok proto káceli nejprve suchou máj – a novou sázeli na
místo její, jež vévodila v kraj! Kol máje vesele tančili, vzdávali Bohům
díky, zlé duchy vyhnat se snažili – a staré provedli zvyky. Však šlechta jim později nepřála a zákaz mnohdy dala – z čehož se často šarvátka i třeba krvavá stala! Pominul význam májí však a zůstal pouhý zvyk
– jejž nyní stále provádí náš český Baráčník!”

Nyní dá rychtář povel k tanci. Vesele se tančí kolové tance, třeba i
besedy až do omrzení. Ku konci pak vystoupí kecal a promluví: „Už je
konec veselosti, slunko se již sklání! Vytančili jste se dosti, nelze popřít
ani! Mohli by pak přijít lidé jistě málo zvaní – ukrást nám máj, proto si
ji porazíme sami! Krásné dřevo má tato máj a nestojí mnoho – co by se
tu udělati mohlo jistě z toho! Jakou cenu máj tato má dozajista víme –
a proto ji dnes veřejně vydražíme! Sázejte sousedé, zjasněte líce, tomu
ji přiklepnem, kdo nám dá více!” Provádí se vesele dražba, potom se
skácí máj, při čemž si každý hledí pro štěstí urvati kousek větvičky z
koruny stromu nebo z věnce. Výherce se posadí rozkročmo na máj a
odnese nebo odveze do hospody – kde pokračuje hlučná veselice.
(čerpáno z webových stránek,, Staré české tradice“)
- MJ

Jaro v Ochotnickém spolku bylo bohaté na zážitky a to
nejen na jevišti a v hledišti našeho Kulturního domu. 26.
dubna byla derniéra posledního divadla, na kterou přišlo
více než 70 lidí, což je úctyhodné, když si uvědomíme,
kolikrát se divadlo již reprízovalo.
V březnu a v dubnu byla provedena rozsáhlá modernizace jeviště z našich prostředků a za přispění Obce
Němčice. Jsme moc rádi, že se podařilo významně zlepšit
zázemí nejen pro naši práci, ale i děti při školních
divadlech, i hostující soubory budou mít lepší a hlavně
bezpečnější podmínky pro svou činnost. Rovněž máme
radost, že Obec zajistila vymalování sálu a přebroušení parket. Byl
proveden také generální úklid a tak je sál zase jako nový.
Velkou událostí byl koncert Moravanky, na který řada lidí ráda
vzpomíná.

že máme kolem sebe tolik prima lidí, kteří podporují
svou účastí pořádané akce v obci, protože bez nich ani
bez sponzorů by nebylo možné na podobné projekty
ani pomyslet. Těm, kteří se nemohli třeba ze zdravotních důvodů zúčastnit krásného koncertu v naší Obci
přejeme, aby se na ně příště usmálo štěstí a mohli přijít. Těm z Vás, kteří se nedali zlákat dobrou nabídkou
kultury u nás doma vzkazuji- přijďte příště, nebudete
litovat. Vzpomínka na něco pěkného nám prozáří
srdce a zkrášlí všední dny. Až uvidíme v televizi
Moravanku nebo její hosty, jistě se nám vybaví, jak
jsme si spolu se skvělou kapelou zpívali Morava, krásná zem nebo
Dívenko má, panenko modrooká…

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl

Morava, krásná zem…

Výlet do Severních Čech

9. květnový večer roku 2014 patřil v Němčicích královně české
dechovky Moravance a jejím hostům. Pozvání k nám přijali Josef
Zíma, Bohuš Matuš,Daniela Magálová a cimbálová muzika L. Pavluše
Grande Moravia.
Těšili jsme se na umělce, které známe z televize a byli jsme mile překvapeni, jak srdečně a přátelsky vystupovali nejen na jevišti, ale i po
skončení programu při setkání v restauraci.
Řízná moravská dechovka hrála písně z Moravy, Slovenska, z Čech,
ale bravurně provedla i skladby jiného žánru. Náš obdiv sklidili nejen
kvalitní zpěváci, ale i milé průvodní slovo paní Ivany Slabákové.
Rovněž pan kapelník předvedl svůj profesionální výkon.
Hlučnou dechovku vystřídaly lahodné tóny cimbálu a housliček. Bylo
krásné sledovat prsty houslistů, jak tančí po hmatníku a zpívají, až se
tají dech.

Stalo se již tradicí, že v květnu vyrážíme na zájezd po vlastech
Českých a Moravských. Letos jsme se vydali do Prachovských skal, do
Turnova,na zámek Sychrov a do Liberce. Přestože počasí je dosti
vrtkavé a nepředvídatelné, můžeme říci, že se výlet podařil.

Úctyhodný byl i výkon pana Josefa Zímy, který dovedl zaujmout publikum slovem i zpěvem. Z jeho projevu je zřejmé, že zpívá moc rád a
stále velmi dobře. Jeho projev byl plný radosti a energie a skutečnost,
že přijel i odjel vozem sám bez doprovodu je obdivuhodná. Také
Bohuš Matuš přesvědčil, že umí velmi dobře zpívat, jen škoda že písničky nebyly alespoň dvě.
A co říci na závěr? Jsme moc rádi ,že je v naší obci místo, kam
můžeme pozvat známé umělce, jsme rádi,že je tu někdo,kdo má elán a
odvahu pustit se do pořádání kvalitního kulturního pořadu. Jsme rádi,

První den byl bez deště a tak jsme si užili procházku v Prachovských
skalách, muzeum v Turnově bylo také zajímavé a vystoupení sokolníka v zámecké zahradě na Sychrově stálo za to. Po prohlídce zámku
jsme již zamířili do Liberce. Ubytování v hotelu U jezírka nemělo
chybu,
Prostředí bylo příjemné personál také a tak jsme při kytarách a harmonice prožili pěkný večer ve společnosti dobrých přátel. Ráno bylo
podmračené, ale v Botanické a Zoologické zahradě nám to nevadilo.
Po obědě se však počasí rozhodlo, že nám nedopřeje výlet na Ještěd a
protože víme, že větru a dešti se poručit nedá, zazpívali jsme se v
autobusu písně, které máme rádi a odcestovali domů, abychom usušili
mokré svršky. Spolu s písničkou Wabi Daňka jsme si řekli „Nevadí ,
zase bude líp“. Třeba budeme mít za rok více štěstí.
Přejeme všem čtenářům krásné léto a po prázdninách se určitě zase
pustíme do další práce pro radost lidí před i za oponou.
- Za Ochotníky V.D.

VIII
Proč se těšíme na letní prázdniny…
Já se těším na prázdniny, protože nebudeme chodit do školy a
pojedu se svojí rodinou na dovolenou k moři do Itálie. Moc
se tam těším, ještě nikdy jsem nebyla v Itálii. Po této dovolené pojedu na příměstský tábor do Dlouhé Třebové. Je to
tábor s koňmi. Já jsem milovník koní, tak se tam moc těším.
Pojede se mnou i moje sestra Míša. Mamka nás tam ráno
zaveze a odpoledne zas přiveze. Někdy pojedeme s babičkou a dědou na Moravu. Pojede s námi bratránek Ondra a sestřenka Kája. Na Moravě otvírají něco podobného jako je v
Praze - takový aquapark. Jindy se zase budeme koupat v
bazénu a opalovat se. Dělat legraci s bratránkem Ondrou a se
sestřenkou Kájou. A něco málo se učit. Pojedeme taky za bratránkem Pepou a sestřenkou Klárou do Tábora.
- Pája Kopecká , 4. třída

LÉTO

Já se těším na prázdniny,
protože potom půjdu do
šesté třídy do Litomyšle.
Pojedu s babičkou a dědou
do Krkonoš na 3 dny.
Budeme přestavovat novou střechu a
novou verandu. Přijede k nám sestřenka s
bratránkem a budou u nás spát se soboty
do neděle. Budu chodit spát o čtvrt hodiny
později, jinak chodím spát o půl deváté.
Pojedeme s celou rodinou na výlet k rybníku rybařit a možná tam budeme i spát ve
stanu. O prázdninách se ještě těším, že
pojedu na tábor s mojí kamarádkou.
- Aneta Miklová, 5.třída

Já se na prázdniny těším, protože k nám má
přijet kamarád a budeme jezdit na výlety.
Pojedeme do ZOO a budeme si hrát. Ale na
prázdniny se těším také z toho důvodu,že pojedu na rybářský a myslivecký tábor, taky
budeme jezdit dědou na ryby. Budeme jezdit na
Pastviny. S druhým dědou budeme jezdit do
lesa na dříví.Také se těším na to, že budu chodit
do postele déle a zase déle spát. S tátou
rozděláme stan a budeme spát venku.
- Kuba Sršeň, 4.třída

Protože jedeme do Chorvatska a těším
se, až budeme skákat z malého útesu a
plavat. Také se těším na to, až si
odpočinu od školy a až budeme doma,
tak se budeme koupat v našem bazénu.
Budeme si hrát a jezdit na kole, hrát
tenis a hrát squash.Taky budeme jezdit
na výlety, hrady, zámky a hledat kešky
nebo jezdit na historická města. Těším
se na to, až budeme mít lahodné a výborné obědy od naší babičky. Budeme
jezdit na rybníky, kde budeme lovit ryby
malé či velké nebo nasedneme do loďky
a poplujeme na druhý břeh.
- Ondra Zolfl, 5.třída

Já se těším na prázdniny, protože k
nám přijede kamarádka z Krkonoš.
Také se těším na prázdniny, protože
pojedeme s rodinou na Seč, nebudu
chodit do školy a nebudu muset brzo
vstávat. Těším se na to, až bude teplo a
budu moci chodit do bazénu. O prázdninách k nám přijede mamčina
kamarádka z Moravy. O prázdninách
k nám jezdí sestřenice a spí u nás.
Tenhle rok pojedeme o prázdninách
do ZOO Dvůr Králové - je to jediná
ZOO ještě z Pražskou ZOO, kde mají
slony. Dva týdny budu u babičky,
protože mamka bude v práci.
- Míša Karlíková, 4.třída

Já se těším na prázdniny, protože pojedeme na koncert Kašpárka v rohlíku. Ne,
že bych se na to úplně těšila, ale jo. Aspoň je uvidím naživo. Když pojedeme do
Zoo Jihlava, bude to rozhodně lepší. Navíc tam mají nový výběh, kde jsou hyeny.
A nebo pojedeme do Zoo Ostrava, kde otevřeli nový pavilon velemloků. Přijede
k nám teta s kamarádkou. A taky pojedeme do Westernového městečka, kde
chovají mnoho koní a býků. Když jsme tam byli naposledy, tak tam měli představení s býky. Byla to sranda, jak se ten býk snažil. Také už konečně napustíme
bazén, takže se můžeme chodit koupat každý den. A můžeme jezdit na koupaliště.
O prázdninách se ve Zhoři koná tábořík. Na ten se těším. Budu tam stanovat.
Určitě pojedeme k tátovi a ten nás vezme do Mělníka, kde máme dědu. Máme
tam u něj fajn koloběžku. Ještě jsme ji neviděly. A děda má také bazén, takže si
tam můžeme hrát jak budeme chtít. Navíc tam máme dva malé bratránky a jednu
maličkou sestřenku. S tátou pojedeme do parku Mirákulov, kde jsou různé hry.
- Klára Harantová, 4.třída

Já se těším na prázdniny, protože budeme jezdit na
výlety, koupat se v bazénu, jezdit na kole a po prázdninách půjdu do školy v Litomyšli. O prázdninách
budu doma, někdy přespím u babičky, někdy u tety.
Nebudu se muset učit a nebudu muset chodit brzo spát.
Budu moci vstávat až třeba v 10:00 hod. Moc se těším.
Možná pojedeme s mojí rodinou do ZOO a možná
pojedeme já a moje rodina a mamčina spolupracovnice
a její rodina na chatky na týden. Už se nemůžu dočkat.
Budu také navštěvovat kamarády. Budou to nejkrásnější prázdniny ze všech. Doufám.
-Andrea Matoušková, 5.třída

Když se probudí sluníčko, zakokrhá kohout,
„kykyryký‘‘ maminka připraví snídani a mně zabalí
svačinu do školy. Já s tatínkem jdeme nakrmit zvířátka, a pak jdu do školy. Když jsem ve škole, maminka
jde s nějakými zvířátky na procházku. Když jsem
přišel ze školy, maminka mi povídá:„Petře! Klisna má
dvě hříbátka a kráva je březí.” A opravdu, narodila se
dvě hříbátka. ,,A kdy se narodí telátko?‘‘zeptal jsem se
maminky. „Za dva týdny.” Čas uplynul rychle a za dva
týdny jsme měli na statku tři nové přírůstky. Dvě
hříbátka a jedno telátko. - Martina Harantová, 3.třída
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V úterý 10. června jsme jeli se školou na školní
výlet do ZOO Olomouc. Autobusem jsme jeli
zhruba 90 minut. Když jsme dojeli na místo, šli
jsme do kopce a pak čekali na průvodkyně. S
nimi jsme šli za opicemi. Naše druhé zvíře byl
medvěd malajský. Jeden byl velký a druhý medvěd bylo ještě mládě. Také jsme byli u žiraf, lvů,
vlků, koz, netopýrů, ryb, želv, hadů a pelikánů. Po
prohlídce jsme nakupovali zmrzliny a ostatní věci.
Pak jsme šli k autobusu a jeli zpátky do školy.
- Jiří Lněnička, 2.třída

Na prázdniny chci jet k moři. Budu
lovit chobotnice, ochočím si žraloka, velrybu, kosatku a delfína.
Zajezdím si na člunu a naučím se
plavat a potápět, abych mohla sledovat ryby, medúzy, posbírám na
dně moře perly a udělám si z nich
korále. Potom uspořádám na té
pláži oslavu. Bude se jezdit na
delfínech, kosatkách, velrybách a
žralocích a všichni si užijí prázdnin.
- Martina Harantová, 3.třída

Na léto se těšíme, protože je
...................................................
........................................................
........................................................
........................................................
....................................

Letní nálada je
........................................................
........................................................
........................................................

Mícháme letní koktejl
květy

V úterý 10. června jsme se vydali se školou na školní
výlet do Zoologické zahrady v Olomouci. Jeli jsme asi
90 minut a autobus neměl klimatizaci, tak nám bylo teplo.
Když jsme přijeli do ZOO, tak jsme se šli nasvačit a
nějakou dobu jsme čekali, než přišla paní průvodkyně.
Když přišla, hladili jsme si žirafí kůži a levhartí kůži. Pak
jsme otěžkávali pštrosí vejce. Později jsme se šli podívat
na medvěda malajského. Byli jsme i u hrošíka, který se
jmenoval Kvído. Nejvíce se mi líbily šelmy – tygři a
gepardi. Pak jsme si mohli koupit nanuk. Pak jsme šli k
autobusu. Jeli jsme do školy. Byl to pro mě veliký zážitek.
- Michaela Kopecká, 3.třída

paprsky
citron
hry
motýli procházky
zmrzlina
klid
červená barva kokos banán
kopretiny
jablko
světlo svěžest borůvky
dovolená moře
třešně
maliny zábava
meloun
láska radost
ananas
Léto to je krásné období,
klobouk
kdo si hraje ten nezlobí.
Na
louce rostou květiny,
Nad hlavami slunce svítí,
můj bratránek má narozeniny.
na louce nám roste kvítí.
Sluníčko na nebi svítí,
Voda šplouchá u moře,
Jana
plete věnec z kvítí.
chytíme i úhoře.
Martin
Gyombér, 5.třída
Třešně mají barvu rudou,
jahody
teplo

léto nás nezavalí nudou.
Holky nosí barevné plavky,
kluci dostávají pohlavky.
Tílka, sukně, šaty,
já mám nové plavky a ty?
Barvy svítí na světě,
léto - my rádi máme tě.
- Míša Karlíková, 4.třída

Slunce svítí na květiny,
V létě je hodně velké teplo,
vidím dolů pod hladiny.
a sluníčko nám posílá světlo.
Už se těším na prázdniny,
V létě napouštíme bazén,
znám i kamarádku Niny.
kdo do něj neskočí, je blázen.
Já mám ráda jahody,
V létě je sranda po celý den,
mám jich pořád hromady.
proto si chodíme často hrát ven.
Já jahody zbožňuju,
Jezdíme na kole a na bruslích,
ráda mám i zmrzlinu.
na léto má každý čich.
Maminka mi koupila plavky,
Prázdniny my máme také v létě,
a na zahradě jsem slyšela hlásky. léto je nejlepší roční období na světě.
Tatínek koupil nový bazén,
Na dovolenou jezdíme také v létě,
Léto je teplé a krásné,
a mamince se rozbil fén.
jezdíme i na návštěvu k tetě.
nad tímto obdobím každý žasne.
- Pája Kopecká, 4. třída Do ZOO Ostrava se s rodinou podívám,
Žádný sníh a žádný led,
na tygry se určitě zadívám.
včeličky nám dávají med.
V létě rostou jahody
Prázdniny má každý rád,
Všude samý květ a kvítí,
a my si užíváme pohody.
proto se chodíme často ven smát.
sluníčko nám hezky svítí.
Chodíme pořád ven
Léto je naplněné smíchem,
Děti hrají venkovní hry,
Jsme tam každý den
do bazénu chodíme tryskem.
už nikde nejsou ledové kry.
potom máme krásný sen
V létě jsou horké dny,
Také si běhají po celé vesnici,
Hodně svítí sluníčko
můžeme to potvrdit i my.
na studené pití použiju lednici.
a je nám hezky teplíčko
Všichni na celém světě užijte si léto.
V bazénu je voda teplá,
potom skončí krásný den
A co počasí? Vydařilo se to.
užijte si trochu léta.
A to je konec řeknu jen.
- Klára Harantová, 4.třída
- Andrea Matoušková, 5.třída
- Kuba Sršeň, 4.třída

Jak je to ? ANO nebo NE?

KAMARÁD
Pomáhá

Posmívá se

Směje se

Radí

Mračí se

Hraje si se
mnou

Navštěvuje
mne

Často zlobí

Myslí na mne

Hádá se

Je veselý

Uráží se

Dělá
naschvály

Je zlý

Je mi s ním
dobře

Zastane se
mne

Je spolehlivý

Umí potěšit

Je
upřímný

Je pyšný

Je
ochotný

Mstí se

V úterý 10. června jsme jeli dlouhou
cestu do Olomouce, kde jsme byli v
ZOO. Celý den bylo velké horko. Zvířata
byla moc krásná. Viděli jsme žirafy,
zebry, žraloky, hady, vzorkované rybky,
malinké želvičky, netopýry, medvědy
malajské, psouny, klokany a surikaty.
Mohli jsme si sáhnout na kůži levharta i
žirafy, na uschlou kůži hada, zub hrošíka,
pštrosí vejce i lebku lvice. Nakonec jsme
si mohli nakoupit hezké suvenýry
- Kateřina Karlíková, 2.třída

Je odvážný

Vybarvi správné kartičky
® Jak se jmenoval pes v knize Bohumila Říhy „ O letadélku Káněti „ ?
a) Kominíček b) Kocijánek c) Kocmánek
® Co se dá dělat s mlhou, za kterou je rybníček Brčálník?
a) lepit b) válet c) krájet
® Postava z knihy Harry Potter je…?
a) Ron Weasley b) Brumbiál c) čaroděj Voldonet
® V kolik hodin zavolali mravenčího doktora v básničce o polámaném mravenečkovi?
a) v pět b) o deváté c) o půlnoci
® Na které hudební nástroje hráli babička a dědeček v pohádce o Budulínkovi ?
a) bubínek a flétnička b) bubínek a housličky c) bubínek a pokličky
® Kdo napsal knihu Pipi dlouhá punčocha?
a) J.K.Rowlingová b) Arthur Ransome c) Astrid Lindgrenová
® Proč se Sněhurka jmenovala Sněhurka ?
a) jedla často sníh b) znala jen bílou barvu c) její pleť byla světlá - sněhobílá
® Jak se jmenoval les, ve kterém bydlel Rumcajs ?
a) Řampolec b) Řaholec c) Řáholec
® Co nedali pejsek a kočička do dortu, který spolu upekli ?
a) ořechy b) chleba c) okurky

Je mi dobře, když se mnou nikdo nekamarádí.
Umím se správně obléci podle počasí.
Správné je si často mýt ruce.
Zdravé zuby budu mít, když si je nebudu čistit.
Je vhodné chránit si oči brýlemi proti slunci.
Je správné trávit volný čas u počítače.
Může se mi stát úraz, když nejsem opatrný(á).

Všeználkova školní legrace
Rozsviť babičku.
Z čeho se vyrábí cukr? Ze dřeva.
Veverníček. (Večerníček)
Romeo a Růrie.
My jsme „dobrá Čecha“ : Nos bez nose. Mezi
polami. Dub bez duba. Hráz bez hráza.

Rýmovačky pro zdraví
Čistota, půl zdraví v těle,
rýmuje se nám to skvěle!
Vždy poctivě před jídlem,
ruce sobě umývej!
Kartáček se na tě zubí,
nezapomeň čistit zuby!
Umyj vlasy, taky uši,
osprchuj se, jak se sluší!
K hygieně se netoč zády,
vem i pupík do parády!
Krk, nohy a obě půlky,
budeš jako ze škatulky!
Z kalendáře „Děti, pozor!“

Zkus vymyslet svoji
„rýmovačku“ pro zdraví

Z èinnosti
SDH Nìmèice

Uplynulo pár měsíců a my se Vám máme zase
čím pochlubit, co se u nás událo.

Svatba
Začátkem dubna, jak všichni víte, se nám ženil „bratr“ Kuba s Jíťou.
Samozřejmě, že jsme to nenechali jen tak a vyrazili jsme na „bránu“. A
jak už je zvykem, byla připravena různá překvapení.
Prvním Kubovým
úkolem bylo, aby s
Jitkou na trakaři projel slalom mezi
kuželi, což se mu
podařilo na jedničku
i přes tu tíhu chomoutu na krku a s
železnou koulí na

noze. Aby Kuba
nevyšel ze cviku, tak
si řádně zapumpoval
na džberovku a Jíťa
na druhé straně
hadice, pomáhala a
snažila se proudem trefit cíl. Novomanžele jistě nepřekvapilo ani klasické řezání dřeva. A aby měli do budoucna natrénováno, tak předposledním úkolem bylo přebalování miminka. Jitka se bála, aby
nemusela přebalovat živé miminko, za které tam byl převlečen „člen
našeho sboru“. Naštěstí to pro Jíťu dobře dopadlo a měla přebalovat jen
umělou panenku. A aby si mohla Jitka s Kubou taky zatančit na vlastní hostině, tak měla za úkol najít ve svazku klíčů ten jeden správný,
který odemkne zámek od koule.
Novomanželé naše překážky překonali a my doufáme, že ty životní se
jim vyhnou nebo, že je alespoň zvládnou lehce. Jíťo a Kubo ještě jednou za celý hasičský sbor přeji jen a jen to nejlepší ve vašem
společném životě!

Námětové cvičení
Týden na to Horní Sloupnice
pořádala námětové cvičení,
kterého jsme se zúčastnili v
hojném počtu. První námětové
cvičení v tomto roce mělo téma:

„Záchrana osob a zvířat z výšky, z hloubky“.
Na žádost SDH Horní Sloupnice, KOPIS Pardubice vyhlásil SMSkou
nebo telefonátem „Výjezd k poraněné osobě, která spadla do 10-ti
metrové hloubky “. Po příjezdu na místo všechny jednotky dostaly
instrukce, co a jak bude probíhat. Každý sbor se měl pomocí své techniky ve dvojici dostat k zraněné osobě a podat jí první pomoc. Po
zjištění stavu postižené osoby byl její zdravotní stav nahlášen ZZS.
Naše jednotka pomocí třídílného žebříku a lan k zajištění provedla
první pomoc osobě, která měla zlomeninu pánevní oblasti. Další sbory
diagnostikovaly např.: značnou opilost, otřes mozku, zlomenina
končetin atd. …
Poté nám byla Horní Sloupnicí předvedena ukázka „Záchrana osoby
vprostředí zamořeném oxidem uhelnatým“.

Čarodějnice
Máme tu konec měsíce a to
znamená tradiční pálení čarodějnic na Člupku. Děti měly
možnost se povozit na
poníkovi Honzíkovi a rodičům do oušek hrál DJ Tkadley.
Počasí nám letos přes den
přálo, za to večer pěkně přituhovalo, což se projevilo i na
účasti.

Okrsková soutěž v požárním útoku
18. května jsme pořádali pro celý náš okrsek soutěž v požárním útoku.
Soutěž probíhala za nedělních dopoledních hodin za převážně deštivého počasí. Proto, také nepřišlo mnoho obdivovatelů požárního
sportu.
Kvůli dešti jsme museli
poupravit podmínky v
běhu přes překážky na
100 metrů. Aby nedošlo k
úrazu a někdo neupadl,
běh přes kladinu jsme
vyřadili. A jednotlivcům
to o hodně zjednodušili.
Útoku se celkově zúčastnilo 11 sborů. V naší kategorii – muži 1 jsme se umístili na předposledním čtvrtém místě. Zato na pořadové přípravě jsme byli
pochváleni, i když se tam našlo pár drobných chybiček. Při útoku se
nám stala ta nepříjemnost, že se rozdělovač zamotal nohama mezi
hadice a nemohl se z nich dostat. Ale i přes tento problém a dva
nezkušené požárníky v týmu jsme s naším výkonem spokojeni. Za rok
budeme určitě lepší a možná budeme mít i zastoupení v kategorii jednotlivců.
První červnová sobota patří soutěži v Nedošíně, ve které se už nějaký
čas zúčastňujeme. Ale pro letošní rok se tak nestane, kvůli rozkopané
silnici se soutěž s příjezdem nemá kde uskutečnit a tak se ruší! A my
bychom ani nejeli, protože nás čeká víkend s rodinami a kamarády v
jedné chaloupce u lesa, kde si užijeme legraci a nějaký ten výlet do
přírody.
A s blížícím se létem si Vás dovolujeme srdečně pozvat na „Pouťové
odpoledne“, které se koná 26. července na Člupku.
- Za SDH Markéta Gregušová

Sbory Dobrovolných Hasičů Okrsku č. 6

C o J E N OV É H O V E š k o l C e
V jarním období se nám podařilo připravit s dětmi mnohá překvapení pro rodiče
a také jsme se radovali z hezkých zážitků při výletech a putování přírodou.
Návštěva v ZUŠ byla pro děti
nevšedním zážitkem a velmi
vhodně doplnila činnosti, které
pro děti připravila ve školce p.
uč. Jansová. Téma hudebních
nástrojů děti skutečně zaujalo,
mnohému se naučily a také
velmi pěkně své zážitky
vyjádřily ve svých kresbách.

Výlet do Záchranné stanice Pasíčka
Letos máme celoroční zaměření na ekologii a tak i výlet
směřoval k tématu a vydali jsme se do nedaleké Proseče
za zvířátky. Výlet byl velmi vydařený, děti byly nadšené,
protože některá zvířátka takto zblízka nikdy neviděly. Milá
průvodkyně upoutala svým výkladem a děti obdivovaly
ptáky, veverky, páva, čápa, labutě, vydry, lišky, rysa, kuny,
papoušky, divočáky a další zvířátka. Nejvíce legrace jsme
si užili při pozorování veverek a obdivovali jsme krkavce,
které jsme na vlastní oči také neviděli. Do školky jsme se
vrátili plni nových zážitků a rádi na výlet vzpomínáme.

Zápis do školky na další školní rok
14. května bylo zapsáno do školky 15
nových dětí. Příští rok máme zase
naplněnou kapacitu školky a to nás
těší.

V dubnu jsme byli s dětmi z velké třídy na
Dnu Země v Domě dětí a mládeže v Litomyšli. Děti zvládly připravené úkoly na
výbornou a ukázaly, že mají široké znalosti o
životě na Zemi.

Besídka pro maminky je tradiční akce,
která každoročně potěší nejen maminky, ale
je to vlastně svátek celé rodiny. Tentokrát
děti v programu ukázaly i tanečky a písně i
říkadla, která jsme si zpívali o Velikonocích
a kromě písní pro maminku předvedly, že
jsou to dobří tanečníci a zvládnou zatančit i
krásnou mazurku. Děti připravily spolu s
námi maminkám velmi pěkná přání a vyrobily praktickou tašku na nákupy. Nejen, že
jsme udělali maminkám velkou radost, ale
také šetříme naši přírodu.
Závěrem bych se ještě chtěla zmínit o Cestě kolem
světa za dva dny, které se naše děti také v hojném
počtu zúčastnily. Děkuji upřímně všem organizátorům za skvěle připravenou akci, která stmeluje
lidi ve vesnici, která přináší radost dětem a podporuje sportovního ducha. Kreativita,se kterou se
každý rok můžeme setkat v stále nových disciplínách, je obdivuhodná a já přeju všem
nadšencům, kteří jsou vytíženi v zaměstnání i v
rodině a přesto si najdou čas na celoroční práci s
dětmi, aby byli plni elánu a nových nápadů a aby
je práce s dětmi stále těšila. Díky, Sokolíci!!!
- V.D.
A co nás ještě do konce školního roku čeká?
® Návštěva v Základní škole
® Putování okolo Zlatého pásku
® Vodnický den na školní zahradě
® Sportovní hry mateřských škol v Litomyšli
® Školní divadlo v Kulturním domě
® Rozloučení s předškoláky

Z p r áv y

ze

základní

š k o ly

Co se událo ve škole:
„Den dětí“ - žáci 5.ročníku si připravili pro své mladší spolužáky různé soutěže a hry.
„Spaní ve škole“ - děti z 5. třídy prožily noc ve škole v rámci rozloučení s naší školou,
tradičně spaly také menší děti ve školní družině.
„Recyklohraní“ - žáci plnili další úkol v celostátní soutěži.
„Pasování na čtenáře“ - děti z 1. třídy byly v knihovně v Litomyšli tzv. pasováni na
čtenáře na základě jejich čtenářských dovedností a také za návštěvy knihovny, které byly
vždy zaměřeny na určité čtenářské téma...

„Olympiáda ve Školní družině“
- děti soutěžily v různých sportovních
disciplínách, vítězové získali sladké
odměny.
„Internetová soutěž“ - účastnili jsme se celostátní soutěže s Tondou obalem na
téma třídění a recyklaci odpadů - máme i své výherce, kteří správně odpověděli
na zadané otázky a vyhráli sadu malých barevných popelnic na třídění odpadů Ondra Zolfl a Vojta Vytlačil. Popelničky využijeme ve škole, kde nám soutěž
budou připomínat.
„Postcrossing“ - cílem tohoto projektu je, aby naši žáci psali anglicky pozdravy
a texty o sobě lidem do jiných zemí a na oplátku mohli dostávat pohlednice v
anglickém jazyce z celého světa. Děti ze 3. třídy posílaly pohlednice do : Ruska,
Číny, Německa, USA a Kanady. Žáci 5. třídy napsali pozdrav do : Německa,
Ruska, Číny, USA a Španělska. Dostali jsme pohlednice z Kanady, Ruska,
Německa,Taiwanu, Portugalska.
„Besídka pro maminky“ - ke „Dni matek“ děti z naší školy připravily spolu s
p. učitelkami pásmo básniček, tanců a písniček s doprovodem na flétny.
„Školní exkurze“ - v horkém letním dni jsme se vydali do ZOO v Olomouci,
kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku. Viděli jsme si spoustu
zvířat, dozvěděli se mnoho zajímavostí z jejich života, některá zvířátka jsme si
mohli pohladit, osahali jsme
si i kůži z hada, žirafy a
jiných zvířat.
Co ještě plánujeme do konce školního roku:
® Tradiční divadelní představení, které se uskuteční dne 25.6. v 17 hodin na KD.
® Besedu s myslivcem.
® Návštěvu filmového představení v kině v Litomyšli.
® ŠD navštíví Interaktivní program Proč bychom se netěšili…
Hravou formou se děti blíže seznámí se životem a dílem Bedřicha Smetany.

ROK V POHYBU
V letošním roce základní škola opět získala grant ve výši 10 tisíc korun z rozpočtu Pardubického kraje - tentokrát na projekt s názvem „ROK V POHYBU“.
Cílem projektu je:
1) Zvýšení zájmu o pohybové aktivity u žáků i jejich rodin
2) Zvýšení fyzické kondice žáků
3) Propagace zdravého životního stylu
4) Primární prevence drogové závislosti a sociálně patologických jevů
Součástí projektu jsou nejen pravidelné sportovní aktivity dětí, ale i řada akcí: Lyžařský
výcvik, vycházka ke krmelci a studánce, taneční karneval, vystoupení ke Dni matek,
návštěva plaveckého bazénu, turnaj v bowlingu apod.
Na 13. září plánujeme na místním hřišti uspořádat sportovní odpoledne s názvem „Fit rodina“, kde budou mezi sebou soutěžit v různých disciplínách rodinné týmy. Součástí
odpoledne bude i výstava plakátů a prací žáků školy na téma „Zdravý životní styl“ a také
zdravé občerstvení. Žáci si v letošním roce také povedou „sportovní deníky“, kam si budou
zaznamenávat svoje sportovní aktivity, budeme také monitorovat jejich sportovní výkony.

LITTER LESS
V ekotýmu naší školy jsme se rozhodli, že využijeme
nabídky ekocentra TEREZA a zapojíme se do mezinárodní akce LITTER LESS CAMPAIGN. Této kampaně se letos účastní 598 škol z 20 zemí světa. Na
schůzce jsme si dohodli aktivity, které bychom v rámci
kampaně chtěli uskutečnit. Většina aktivit probíhala 5.
června, kdy si připomínáme Světový den životního
prostředí.
Většina žáků se zapojila do sběrové akce, žáci se svými
rodiči přiváželi starý papír a kartony do pergoly u školy
již od 2. června a 5. června nejstarší žáci pomohli s
nakládáním sběru. Celkem se podařilo odevzdat
2520 kg papíru. Všem za jejich pomoc škole děkujeme.
V rámci projektového dne na téma „ODPADY“ žáci 1.
ročníku vyráběli ve skupinách plakáty ve tvaru kontejnerů k jednotlivým druhům odpadu, žáci 2. a 3. ročníku
vyráběli kvarteta, která učí děti třídit odpad. Žáci 4. a 5.
ročníku vymýšleli a následně psali na plakáty slogany a
Uspořádali jsme sběrovou akci
krátké básně k tématu třídění a snižování odpadu.
sebrali jsme 2520 kg papíru.
Příklady sloganů:
Nekupuj vodu v plastovém zboží,
Žáci vymysleli, sepsali a následně vyvoda z kohoutku je taky boží.
stavili materiály a slogany, které
Šaty, co jsou staré, dám sestřenici malé.
propagují třídění a snižování odpadu.
Plastové láhve nekupuj, skleněné láhve vyměňuj.
Práce všech tříd jsme následně vystavili na schodiště a
plot u školy. Na výstavku jsme pozvali děti z mateřské
školy.
V závěru projektového dne opět pracovaly všechny
ročníky na společném úkolu – žáci si pokreslili originální látkovou tašku, která se dá použít místo igelitových tašek a má mnohem větší životnost. Všem se
práce zdařila, nápad se líbil i rodičům.

S p o r t
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Volejbal 2014
33. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev a 16. ročník turnaje o
putovní pohár starosty obce Němčice se konal v sobotu 7.června 2014, od
8:00 hodin tentokrát v areálu na Člupku. Proč na Člupku, no protože se
tam konal 30 let a vždy to šlo a letos jsme se snažili kurt alespoň trochu
zrekonstruovat, tak ho bylo třeba otestovat.
Sešlo se 10 družstev, hrací systém byl na dvě skupiny a finále o první 4
místa. Po dlouhém boji nakonec zvítězilo družstvo Nikeš z Litomyšle.
Celý den na Člupku panovala úžasná atmosféra, prostě se všichni radovali
z kouzla areálu a někde v pozadí byla teprve kvalita hrací plochy.
Celým dnem samozřejmě provázelo ,,Rádio Zhoř“ a chlapci měli letos
výročí 20. let na Člupku. Ceny tentokrát předával náš pan předseda Martin Mikl.

Všechny děti si namalovaly a rozdaly
plátěné tašky na více použití
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STOLNÍ TENIS
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Stolní tenisté TJ Sokol Němčice zakončili sezonu 2013/2014 na
7.místě z 10 družstev.V loňské sezoně to bylo 8.místo z 12.Mistrovské domácí zápasy se hrají v KD v Němčicích a za tým hrají
Rössler Milan(úspěšnost 79,49%) Jasanská Petra(56,25%) Kučera
Aleš(51,61%) Škeřík Jiří(47,92%) Beneš Pavel(32,26%) a Crha
Jan(27,27).

Výsledková listina

1. Nikeš Litomyšl
2. Sokol Litomyšl
3. Čeko I. Česká Třebová
4. Svinná
5. Zdravý duch Mělník

6. Sintex
7. Němčice
8. Čeko II Česká Třebová
9. Buřtíci Semanín
10. Sestřenky Semanín

Zvláštností turnaje byla družstva Zdravý duch z Mělníka, jsou to současní přátelé našeho kamaráda a rodáka Pavla Provazníka. Mělničáci jsou
správná banda lidí, moc se jim tady líbilo, doufám že nezůstane u jediné
návštěvy. A druhé jsou Sestřenky, to jsou samé baby, které se nezalekly ran
chlapů a užily si krásný den. Dámy totiž nepokazí žádnou srandu a tak
hrály v krásných minisukýnkách, takže i pánská část si přišla na své.
Ráda bych touto cestou ještě poděkovala aktérům rekonstrukce hřiště
Karlu Suchánkovi ml., Honzovi Karlíkovi bagristovi, Mirkovi Matouškovi
bagristovi, no a mému manželovi, zeťům a Jirkovi Dubišarovi za všechno
to ostatní kolem. Velký dík patří i panu starostovi, protože bez finanční
injekce z obce by to asi nešlo.
- Milena Jilgová

1. TJ Sokol Borová C
18 17
2. TJ Svitavy C
18 12
3. TJ Slovan Moravská Třebová D 18 12
4. TJ Spartak Polička C
18 11
5. TJ Sokol Korouhev B
18 11
6. TJ Vidlatá Seč C
18 10
7. TJ Sokol Němčice A
18 8
8. TJ Slovan Moravská Třebová E 18 4
9. SK Linhartice B
18 1
10. TJ Sokol Borová D
18 1

0 1 0 176 : 56
1 5 0 163 : 117
0 6 0 147 : 102
1 6 0 147 : 100
1 6 0 154 : 99
2 6 0 142 : 112
1 9 0 122 : 128
0 14 0 85 : 154
0 17 0 43 : 172
0 17 0 36 : 175

52
43
42
41
41
40
35
26
20
20

Akademické Mistrovství
České Republiky
v karate
Uplynul další rok a 17. května 2014 se v
Brně opět konalo Akademické Mistrovství ČR, kterého se mohou zúčastnit
pouze studenti vysokých škol. Letos jsme
na něm měli hned dva zástupce: Pavla
Suchánka, který závodil za Vysoké učení
technické, a Lenka Jůzovou, která reprezentovala Masarykovu
Univerzitu.
Jelikož nejsou tyto závody dostatečně bodově ohodnocené,
není ani účast tak početná jako na jiných závodech. Avšak do
role rozhodčích byla pozvána česká špička.
Jako první začala kategorie kata, kde startovala pouze Lenka.
V této disciplíně byla konkurence opravdu veliká, i přesto se
Lence podařilo vybojovat bronzovou medaili.
Poté přišla na řadu kategorie kumite mužů. Hned na začátku
nastupoval Pavel, který startoval v nejvyšší váhové kategorii.
V prvním kole dostal volný los, to pro něj znamenalo postup
do boje o finále. Zápas s o hlavu větším protivníkem byl dost
vyrovnaný. Nutno zmínit, že pro Pavla to byly první závody po
šestileté pauze. Bohužel se mu nepodařilo vyhrát a obsadil tak
krásné druhé místo.

Oslava výroèí 50 let
organizované kopané

se bude konat v sobotu 2. 8. 2014
na hřišti TJ Sokol Němčice
12:30 – 14:00
14:30 – 16:00
16:15 – 16:40
17:30 – 19:15
20:00
20:30 –

HLAVNÍ PROGRAM
Jablonec – Sázava, ženy
Němčice – Česká Třebová, staré gardy
Němčice – Česká Třebová, mladší přípravka
Němčice – Slavoj Houslice, muži
Autogramiáda osobností
Rocková zábava (hraje Metaxa)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- ukázky cvičitelů psů
- ukázky karate
- country kapale Ponny Expres

Všichni jste srdečně zváni

/

/
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Vážení šachoví příznivci,
na jaře nám skončila šachová sezona 2013-2014. Do závěrečných bojů v
Krajské soutěži východ jsme vstoupili domácím utkáním v 10. předposledním kole s Červenou Vodou. Po vyrovnaném začátku se nám na
většině šachovnic podařilo získat převahu a následně celkem výrazně
zvítězit 4,5:0,5 kdy na první šachovnici remizoval Pěkník a zvítězili Pail,
Jasanský, Myška a Racek. V posledním kole jsme vyrazili k zápasu do
Žamberka s tamním družstvem SK+Sokol Žamberk C. Po vyrovnaném
průběhu jsme nakonec soupeře přetlačili a zvítězili 3,5 : 1,5, kdy vyhráli
Pětník, Pail, Petrželka, remizoval Racek a prohrál Myška. Tímto
vítězstvím jsme potvrdili vedoucí postavení v tabulce a zvítězili jsme s
náskokem 3 bodů a bez jediné porážky.
Chtěl bych poděkovat všem členům našeho družstva za bojové výkony
a hlavně za kázeň a disciplínu v přístupu k jednotlivým utkáním.
Věřím, že nám elán vydrží ještě do dalšího ročníku, byť tradičně již z
personálních důvodů nebudeme postupovat.
Stejná situace nastala i v Lenčině kategorii. Zastoupení zde
nebylo veliké a ještě k tomu dostala volný postup do finále.
Hodnocení jednotlivců
Zde se potkala se soupeřkou ze stejné univerzity, kterou P Š Jméno
ELO Drustvo
porazila a obsadila tak nejvyšší stupínek.
1. 3 Cimprich Miroslav 1630 H. Čermná A

2. 6 Racek Josef
3. 1 Pìkník Milan
8. 2 Pail Milan
11. 4 Myška František
16. 5 Petrelka Karel
36. 3 Jasanský Karel
P Drustvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Na základě této výhry získala Lenka nominaci na Akademické 11.
mistrovství světa, které se koná koncem června tohoto roku v 12.
Černé Hoře. Držíme jí palce !!!

1587 Nìmèice
1866 Nìmèice
1886 Nìmèice
1642 Nìmèice
1877 Nìmèice
1735 Nìmèice

Tabulka po 11. kole

TJ Sokol Němčice
TJ Sokol H.Čermná A
TJ Spartak Letohrad B
SPV Červená Voda
TJ Sokol Mistrovice A
TJ Lanškroun C
ŠK Ústí nad Orlicí E
SK + Sokol Žamberk C
TJ Sokol Mistrovice B
ŠO K a. s. Kunvald C
ŠO K a. s. Kunvald B
TJ Sokol H.Čermná B

ZVR P B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
6
7
6
4
4
3
2
2
2
1

1
1
4
1
1
2
1
1
3
2
1
2

0
1
1
3
4
5
6
7
6
7
8
8

31
28
22
22
19
14
13
10
9
8
7
5

Body % Prùm Rp

9,0 /11 81,8 1449 1711

8,5 /11
7,5 /9
7,0 /8
7,0 /11
6,0 /7
4,0 /8
Skóre

41 :
35,5 :
35,5 :
29 :
32 :
23,5 :
28,5 :
22,5 :
19,5 :
22 :
20,5 :
20,5 :

14
19,5
19,5
26
23
31,5
26,5
32,5
35,5
33
34,5
34,5

77,3
83,3
87,5
63,6
85,7
50,0

1345
1600
1575
1479
1393
1508

1556
1873
1911
1581
1702
1508

Výher
34
24
27
24
23
19
23
18
13
12
13
10

- Josef Racek

CESTA KOLEM SVÌTA ZA DVA DNY

Všechny cesty vedou na němčické sportovní hřiště by se dalo říct
o víkendu 31.5. – 1.6.2014, kdy parta nadšených cvičitelů připravila
tradiční sportovní klání v duchu pokračování olympijských tradic pro
naše ratolesti. Po Letní olympiádě v roce 2011, které se účastnilo 35
dětí, se nám krok za krokem podařilo zaujmout stále více dětí. Po
Indiánském létě a Zimní olympiádě jsme tentokrát přišli s tématem
cestování. Jako obvykle se akce neobešla bez precizní přípravy, kterou
mělo na starosti jádro cvičitelů. Pro výchovu a podporu nám děti s učitelským sborem ZŠ připravili dokonce krásný obraz kontinentů. Ve
finále jsme obdrželi 71 přihlášek! Našim cílem není kvantita dětí na
olympiádě, ale postupně rostoucí zájem dětí a rodičů nás těší a motivuje k další práci.

Děti byly rozděleny do 6 věkových kategorií
dle kontinentů - Antarktida, Evropa, Asie, Afrika, Austrálie a Amerika. Připraveno bylo
tradičně 10 cestovatelsko-sportovních disciplín,
trika s logem akce, kompasy pro orientaci ve
sportovním areálu, skvělá pokrm a pitný režim, doprovodný program s
koníkem a psím spřežením. Jak už název akce napovídá,
disciplíny byly opravdu pestré, skok klokana, hod protinožce, skok do Sahary, zalévání rýže či hod hamburgerem. Velkým tahákem a motivací je rozhodně
večerní táborák s opékáním, kempování ve stanech
a světelná show. Ve večerních hodinách odehrálo
divadlo Emila Holuba krásnou pohádku na dobrou
noc, což byl pro některé signál k zachumlání do
spacáků. Letos zde zabivakovalo 16 stanů,
některé cir-kusových rozměrů a přespavší
zaslouží bobříka odvahy a otužování. Noční
teplota byla nemilosrdná zejména pro ty z nás,
kteří si ve 3 hod ráno zabouchli svůj karavan cestou z toalety a neměli kam složit hlavu se svým
dítětem. Ale i o tom je drsný život drsného cestovatele.
Pro rodiče byly opět nachystané speciální disciplíny za atraktivní ceny, svěží moky ze sibiřských
plání a němčických jižních svahů. V sobotu byl objednán i

krátký dešťový monzun, aby mladí cestovatelé poznali náročnost a
okusili obě strany mince. Nedělní dopoledne se skvělým počasím
pokračovalo ukázkou tažných husky s mašerem Zdeňkem Brunou a
vyhlášením výsledků. Vyhráli všichni, vždyť cílem bylo se pobavit,
užít si partu a dát příležitost rodičům sejít se a poba-vit dohromady s

dětmi.
Na závěr musíme poděkovat
všem sponzorům, bez kterých
by se tato akce konat nedala.
Hlavními partnery pro celoroční
práci s dětmi jsou OÚ Němčice
a VNT electronics. Bohaté dary
za skvělé výkony našich cestovatelů zajistili sponzoři Poháry
a figurky, Jan Karlík, 100PA,
ZD Sloupnice, Lékárna U
Slunce, Kooperativa a Vína
Chochola. Děkujeme za všechny děti a jejich radost z ocenění.
Výsledky
Antarktida: 1. Mackerlová Nela, 2. Marková Elen, 3. Lašková Eliška
Evropa: 1. Hác Ondřej, 2. Suchánek Stanislav, 3. Cimflová Adéla
Asie: 1. Škeříková Nela, 2. Vytlačilová Anežka, 3. Racek
Josef Hugo
Afrika: 1. Suchánek Kryštof, 2. Mikl Marek, 3. Jasanský
Štěpán
Austrálie: 1. Čermák Šimon, 2. Mikulecká Kristýna, 3.
Kopecká Michaela
Amerika: 1. Jasanský Patrik, 2. Suchánek Matyáš, 3.
Kopecká Pavla
Ohlédnutí hlavního pořadatele: klobouk dolů před partou
lidí, kteří dokáží něco takové připravit v době shonu,
konzumu a starostí, které nám doba přináší. Málokdo z
rodičů si uvědomuje, že práce s dětmi je naše investice. Tak
hodně zdaru do dalších let a dobrou orientaci …
- Pořadatelský team TJ Sokol Němčice – Cvičení s dětmi
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