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Vážení čtenáři,
dnes se Vám dostává do rukou historicky první číslo obecního časopisu obce

Němčice. Myšlenka vydávat vlastní časopis není vůbec nová, naopak zrála již několik let a
jenom pracovní vytížení a snad i trocha osobní pohodlnosti zapříčinily, že vydávání bylo
neustále odkládáno. Nyní je ale toto vše již minulostí. Dnešním dnem bylo zahájeno
vydávání obecního čtvrtletníku a dokud se nám bude dařit plnit ho zajímavými informacemi,
budeme v jeho vydávání pokračovat. Základ náplně časopisu by měly tvořit aktuální infor-
mace Obecního úřadu, školy a ostatních  zájmových sdružení a firem, které v obci vyvíjejí
činnost. Doufáme, že se nám podaří získat pro spolupráci okruh stálých přispěvatelů z řad
občanů, kteří budou ochotni spoluvytvářet obsah a vzhled tohoto časopisu.  Nebudeme klást
žádné překážky nikomu, kdo by chtěl spolupracovat a do časopisu přispívat - s jedinou
vyjímkou, a tou jsou anonymy. V této době se nikdo nemusí obávat perzekuce pro své názo-
ry a pokud se za ně stydí, zřejmě ani  jemu samotnému nepřipadají až zas tak úplně
správné. Existuje možnost zveřejnit příspěvek pod značkou namísto plného jména, ale
původní příspěvek musí být podepsán. 

Od příštího čísla chceme časopis rozšířit o rubriku ”Názory občanů”, ve
které budeme otiskovat Vaše dotazy, názory a náměty, pro které bude zřízena schrán-
ka na Obecním úřadě.

Je naším přáním, aby  tak jako Zlatý pásek spojuje osady naší obce, se tento
časopis stal spojovacím článkem mezi občany navzájem i mezi občany a Obecním zastupi-
telstvem. 

- OZ
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Vážení spoluobčané, 

dostalo se mi, jako starostovi obce,
možnosti podělit se s Vámi o své názory a dojmy, jak
v  tomto prvním čísle nového němčického čtvrtletníku,
tak i v následujících vydáních.

V uplynulých více než deseti letech došlo k
mnoha změnám, nejen v našem okolí, ale i v nás
samých. Je zde mnoho pozitivních výsledků,
pohleďme na rozvíjející se města a vesnice, na nové
stavby a zařízení, na zlepšující se životní prostředí.
Je zde mnoho aktivních a úspěšných lidí, kteří zvládli
a zvládají mnoho těžkých překážek s nadhledem
sobě vlastním. Na druhé straně nelze přehlédnout rok
od roku stoupající závist a zlobu, zlomyslnost a
uspokojení nad tím, když se někomu přihodí něco
hodně nehezkého, přesně podle hesla: "Chcípla mně
koza, pane Bože dej, ať sousedovi chcípnou obě
dvě!" A když se nic neděje, tak není nic snazšího, než
si věci vymyslet.

Mnohokrát se hledají problémy tam, kde
nejsou. Říkám si, co budou jednou dělat všichni tito
neustále nespokojení nespokojenci, nespokojenci se
vším, vždy, všude a za každých okolností ve chvíli až
se skutečně nějaký problém objeví. Představme si
například, kdyby napadl "jen" 1 m sněhu, co by se asi
tak dělo, když nyní lidem dělá problémy 5 cm sněhu,
nebo odhrnutý sněhový val na krajnici před garáží. 

Ale tyto ponechejme svému osudu,
opusťme filozofické úvahy a vraťme se do konstruk-
tivní reality dnešních dnů .

Po období velkých investic (kanalizace,
Kulturní dům, komunikace, sportovní areál, ply-
nofikace, apod.) přichází čas těch opomíjených
běžných věcí, s nimiž se setkáváme každý den.
Jedná se především o údržbu obecního majetku a
zlepšení životního prostředí v obci. A nebude se jed-
nat o levné záležitosti, neboť dnes i každá maličkost
něco stojí. Na pouhou maličkost se nabalí nezbytné
souvislosti, které také nejsou zadarmo, a když si pos-
tupně všechno spočítáme, tak jsme někdy dosti často
nepříjemně překvapeni, kolik za to.

Jelikož něco chceme, musíme na to mít. To
platilo, platí a bude platit, a platí to jak v domácím
rodinném rozpočtu, tak i v rozpočtu obecním. Ale o
tom a dalších věcech až někdy příště.

Věřím, že tento časopis bude přínosem pro
celou naši obec a že jej uvítají všichni naši občané, že
uvítají i možnost případně přispět se svou "troškou do
mlýna".

Josef Racek - starosta

OO NN II
Tak jsem zase zaslechl tu tajemnou větu: “Nojo, nemá cenu se rozčilovat, ONI si to

zase nějak upečou a rozhodnou bez nás”. Není důležité o co v tom rozhovoru konkrétně šlo, mno-
hem zajímavější bylo, že jsem podobnou větu v různých obměnách slyšel během jednoho dne už
po několikáté. Nedalo mi to. Kdo jsou ti tajemní ONI? Odkud přišli a kdo jim dal takovou moc, že
“pečou” svá rozhodnutí mezi sebou aniž by se museli někomu zodpovídat? 

Hledání bylo krátké, ale o to překvapivější byl jeho výsledek. Neexistují žádní ONI! To
jen naše neochota angažovat se a společně činit rozhodnutí, ať již obtížná  nebo triviální, si JE
stvořila na svoji obhajobu. Dokud se této neochoty nezbavíme, nezbude nám nic jiného, než  se
dál schovávat za JEJICH záda a tam si ukřivděně foukat bolístky. 

Možná se ptáte, jak se této neochoty zbavit. Není to nemožné, ale není to ani
jednoduché. Chce to nenechat se ohlupovat, nepřijímat nekriticky vše co se nám předkládá.
Poměřovat informace zdravým “selským rozumem”, takže pokud se nás někdo pokouší o něčem
přesvědčit, je třeba si položit otázku: “Když se nechám přesvědčit, co z toho bude mít on sám?”.
A hlavně činit rozhodnutí a vyjadřovat své názory, a to kdykoli k tomu bude příležitost. Každý z
nás je schopen vytvořit si na většinu věcí vlastní názor a ten by měl být podkladem pro jeho vlast-
ní rozhodnutí. Jde to. Zpočátku se sice může dostavit pocit nejistoty, ale ten bude s každým
dalším rozhodnutím zmenšovat.

Protože v přírodě ve všem existuje rovnováha, existuje i zde. Se svobodou
rozhodování musí jít ruku v ruce i zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. To znamená, že pokud se
rozhodnu a rozhodnu se špatně nemohu se vymlouvat “to ONI”, je třeba se poučit a příště svá
rozhodnutí lépe vážit.

Věřte, že sebejistí lidé JE nepotřebují, protože vahou vlastních názorů a rozhodnutí
určují běh věcí sami.

- Ing. František Šauer

Příští číslo přinese
-  Návrhy na obecní erb a prapor
-  Projekty připravované v rámci regionů
-  Další obecní vyhlášky
-  Pokračování seriálu z historie školního vyučování v Němčicích



Pracovní činnost 2003 
Skupina - I.

Pracovní činnost 2003
Skupina - II.

Pracovní činnost 2003 - III. 
(dodavatelsky, jiný subjekt)

- zajistit okna v čp. 26 ve Zhoři (opravy rámů, zasklení)
- štěrk ke hřbitovu ve Zhoři
- zábradlí k prodejně ve Zhoři
- stavba sběrného dvorku ve Zhoři
- opravy kaplí na Člupku a v Němčicích
- doplnit stromy ke hřbitovu
- prořezat náletové porosty na březích potoků
- vykácení tújí u pomníků
- skácet břízu u čp. 37 (větve spálit)
- údržba veřejné zeleně, hřbitovů
- prořezávky v lese, pálení a úklid klestí
- pěstební činnost v lese 

- výsadba stromků
- vyžínání v lese

- úklid a opravy čekáren
- pořídit odpadkové koše do čekáren
- opravy v mateřské škole a Kulturním domě
- regály do archivu a do sportovních kabin
- skříň do knihovny na Obecním úřadě
- úklid kabin a okolí
- větrací mřížka do dveří skladu ochotníků v Kulturním domě
- zednické práce v kabinách sportovního areálu

- balkon
- bytová jednotka
- ubytovna

- výstavba soc. zařízení v garážích a hasičárně
- vymalování zasedaí místnosti na Obecní úřadě
- opravy prodejen Člupek a Zhoř 
- cedulky na ploty čerpací stanice a  vodojem
- dokončení oprav vodojemu
- opravy el. rozvodných skříní u školní jídelny
- doskočiště u mateřské školy
- oprava podlahy v šatně
- opravy dopravního značení
- oškrabat vývěsky
- výroba informačních skříňky
- natřít čelní části jeviště - OZ

- dokončení kanalizačního sběrače na Člupku čp. 43
- opravy plochých střech

- mateřská škola
- školní jídelna
- Obecní úřad
- Kulturní dům
- vodojem
- čerpací stanice

- opravy nátěrů oken Obecního úřadu
- nátěr střechy Kulturního domu
- vzduchotechnika ve školní jídelně
- fasáda na sportovních kabinách
- výstavba trafostanice na Hřeble
- oprava dveří v mateřské škole a školní jídelně
- opravy stolů v Kulturním domě
- vybrání koryta Končinského potoka
- čekárna na Dolních Němčiciích - OZ

Obecní  zastupitelstvo se sešlo  v období  01 -  03/2003 celkem 4x.  Z př i jatých usnesení  OZ vyj ímáme:
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Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
- výsledek hospodaření obce Němčice za r. 2002:

Rozpočtové příjmy 7.021.618,82 Kč
Rozpočtové výdaje 7.123.651,25 Kč

102.032,43 Kč
- výsledek hospodaření Kulturního domu Němčice za r. 2002

Náklady 3.164.246,67 Kč
Výnosy 2.936.753,68 Kč
Zásoby 216.000,00 Kč

-11.492,99 Kč
- smlouvu o odvozu TKO, který bude pro obec Němčice zajišťovat LIKO Svitavy, a. s.
- zveřejnění dlužníků obce Němčice.
- žádost o zřízení 3 přechodů pro pěší u zastávek ČSAD v Němčicích, Člupku a Zhoři
- připojení se k náhradě škody způsobené vloupáním do KD v květnu 2002 při soudním
líčení s dopadenými pachateli
- žádost o opatření pro zlepšení stavu vodních toků, Zlatého pásku a Končinského
potoka, v obci Němčice adresovanou správci toků, Zemědělské a vodohospodářské
správě v Chrudimi
- zálohový kalendář finančních prostředků Základní školy Němčice
- darovací smlouvu na převod p.p. 1517/3 a p.p.1517/4 v obci a k.ú. Němčice, z vlast-
nictví PU  kraje do vlastnictví obce Němčice. Předmětné pozemky jsou zastavěny
stavbou chodníku na Člupku
- vypracování návrhů na obecní znak a prapor
- výši členského příspěvku za obec Němčice do sdružení Litomyšlsko ve výši 17,-
Kč/osobu

- prodej knihy Sdružení Orlicko-Třebovsko za cenu 200,- Kč
- "Zlatý pásek", jako název obecního časopisu, který bude vycházet jako čtvrtletník
- platnost stávajících pronájmů v obecních bytech do 30. 6. 2003
- nájem obecního bytu v čp. 107 p. M. Vytlačilovi do 30. 6. 2003 s jednoměsíční
výpovědní lhůtou
- pronájem sport. kabin TJ Sokol Němčice za celkovou částku 65.000,- Kč/rok
- příspěvek na činnost farní charitě Litomyšl v r. 2003 v celkové výši 5.000,- Kč
- žádost obce Němčice o převod uchazečů o práci z evidence Úřadu práce v Ústí nad
Orlicí do evidence Úřadu práce ve Svitavách, detašovaného pracoviště v Litomyšli
- plán činnosti obce Němčice na r. 2003, včetně rozdělení na jednotlivá období 
-pokácení tújí a křovin okolo pomníků padlých v Němčicích a ve Zhoři, dle doporučení

znalce
- podání žádostí o finanční příspěvek z grantů PU kraje, vyhlášených pro r. 2003:

změna č. 2  ÚP-SÚ obce Němčice
PD na využití čp. 98, roubené hospody v Němčicích, se zaměřením na využití struk-

turálních zdrojů EU
- zadání změny č. 2 ÚP-SÚ obce Němčice, zadání výběrového řízení, obeslání
nejméně 3 zájemců
- pořadí přijatelnosti jednotlivých variant silnice R 35 následovně:

R 35 - jižní trasa (alternativa C) -  nejpřijatelnější
R 35 - severní trasa (alternativa A) - přijatelná
R 35 - střední trasa (alternativa B) -  nejméně přijatelná

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
- opětovně pokácení 3 bříz na p.p. 735/5 v místní části obce, Člupku, k.ú. Němčice, a
tím žádosti p. Slavíkové z Člupku čp. 62  nevyhovělo

- OZ
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Příjmy - daňové 4.896.000,-
- nedaňové 929.000,-
- kapitálové 30.000,-
- dotace 1.559.000,-

Příjmy CELKEM 7.414.000,-
Výdaje - vnitřní správa 1.580.000,-

- energie, služby 990.000,-
- opravy , materiál 831.000,-
- Základní škola, školka   2.100.000,-
-  ostatní 1.913.000,-

Výdaje CELKEM                           7.414.000,-
Zájemci o detaily mohou nahlédnout do úplného
znění v kanceláři Obecního úřadu

- OZ

- opravy a údržba obecních objektů 
- opravy plotů čerpací stanice a vodojemu
- oprava žlábků na kapli v Němčicích
- oplocení u základní školy, brána
- věšáky do šatny Kulturního domu
- lavice, poličky, obložení v šatnách
- osazení požárních dveří do kabin
- napojení dřezů ve školní jídelně a kabinách
- výměna lina na Obecním úřadu
- zrušení kotelny v základní škole
- zrušení boileru ve školní jídelně
- zrušení boileru v mateřská škole
- demontáž zařízení u "Limes"

- zimní údržba, oprava radlice
- opravy a údržba techniky
- příprava techniky na STK
- odovoz nahodilé těžby z lesa
- obnovení přístupových cest v lese
- úklid po těžbě pod energovodem
- terenní úpravy 

- u kabin
- za Obecním úřadem
- po plynofikaci za čp. 66

- obnova a výstavba mostů, propustí a svodů
- odvodnění a oprava Trhovice
- vybrání odvodňovací strouhy na Hřeble
- dokončení rekonstrukce rozhlasu v Němčicích
- oprava areálu na Člupku (WC, el. instalace)
- rekonstrukce vodovodu
- výměna hydrantů,  uzávěrů a osazení označníků
- přístup. komunikace k lokalitě RD "za hřbitovem"
- stavba inž. sítí v lokalitě RD "za hřbitovem"
- přístupová cesta k zástavbě RD na Zhoři
- oprava cesty do Svinné, oprava mostku
- rozšíření veřejného osvětlení
- kanalizační přípojka ke garážím 
- kanalizační přípojka k hasičské zbrojnici - OZ



Zastupitelstvo obce Němčice schválilo v souladu s ustanovením § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), dne
7. 8. 2001, tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl.1
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

čl. 2
Udržování čistoty veřejných prostranství

1. Všichni občané, podniky, zařízení a instituce jsou povinni zachovávat čistotu
veřejných prostranství, zdržovat se všeho, co  vede  k  jejich znečišťování.
2. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce je  zakázáno
jakkoli znečišťovat veřejná prostranství.
3. Za čistotu a čištění veřejných prostranství odpovídá vlastník (správce) toho-
to prostranství. Pokud bylo povoleno zvláštní užívání, odpovídá uživatel.
4. Právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost jsou povinny
zajistit pořádek a čistotu v bezprostřední blízkosti svých provozoven.

čl. 3
Vylepování reklam a plakátů

1. Plakáty a reklamy je povoleno lepit jen na místech k tomu určených.
čl. 4

Užívání a údržba chodníků místních komunikací a
dalších ploch

1. Není dovoleno vjíždět na chodníky dopravními prostředky . Při nakládání a
skládání zboží a jiného materiálu (uhlí, dřevo, stavební materiál apod.) je třeba
dbát na čistotu vozovky a chodníků. Případné znečištění musí být ihned
odstraněno.  
2. Kdo znečistí nebo poškodí místní komunikaci je povinen tuto závadu neod-
kladně odstranit. V případě většího znečištění je povinen takové znečištění bez
průtahu oznámit Obecnímu úřadu. Kdo poškození způsobil, je povinen škodu
uhradit
3. Čištěním chodníku se rozumí zametání, kropení, odstraňování bláta, odpad-
ků a jiných  nečistot, odklizování sněhu a posypání chodníků , což musí být
prováděno tak, aby chodci a obyvatelé domu tím byli co nejméně obtěžováni.
V zimě je třeba čistit chodník tak, aby chůze byla po něm bezpečná. Smetí z
chodníků nutno ukládat do sběrových nádob na domovní odpadky.
4. Údržbu chodníku zajišťuje vlastník přilehlých nemovitostí, vždy v rozmezí
hranic svých pozemků.

O b e c n ě  z á v a z n á  v y h l á š k a  o b c e  N ě m č i c e
č .  2  / 2 0 0 1   -  O  č i s t o t ě  o b c e

čl. 5
Závěrečné ustanovení

1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle příslušných
právních předpisů.
2. Ruší se obecně závazná vyhláška obce Němčice č.1/97 ze dne 16.7.1997
Ing.Josef Racek Ing.František Šauer
starosta obce zástupce starosty
vyvěšeno dne : 14.8.2001
sejmuto dne    : 30.8.2001 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2001  --  Seznam p. p.
veřejných prostranství:
1) Němčice

st. p.:  65, 98/5, 104, 110, 171, 286,
p. p.:  20/1, 20/2, 191/5, 191/2, 191/4, 240/5, 271/2, 393/1, 700/2, 704/2, 709, 710, 

740/1, 742/7, 859/9, 859/10, 859/11, 861/8, 861/10, 861/11, 861/12, 1246, 
1251/2, 1251/3, 1257/1, 1271, 1308/4, 1311/2, 1327/2, 1327/3, 1457, 1459, 
1462/1, 1462/2, 1465, 1467, 1468,1475, 1487, 1488/1, 1490, 1491, 1492, 
1493/1, 1493/2, 1493/3, 1499,
1501, 1510, 1511, 1512, 1515, 1516, 1518, 1520, 1521, 1523,1525, 1528, 
1535, 1536, 1538/1, 1538/2, 1540, 1541, 1543, 1544, 1548, 1549, 1552, 1553, 
1560/1, 1579/2, 1579/3, 1579/4, 1579/6, 1579/7, 1579/8, 1579/9, 1589, 1590, 
1594, 1598, 1599, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603/2, 1613, 1614, 1615, 
1617, 1622, 1636, 1644, 1646, 1669, 1670/2, 1671, 1674, 1675, 1677, 1678, 
1679/1, 1679/2, 1682/1, 1685/1, 1685/2, 1688/1, 1688/2, 1690/1, 1691/4, 
1691/5, 1691/10, 1691/11, 1692, 1695/1, 1695/2, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 
1696/4, 1696/5, 1696/6, 1696/7, 1696/8, 1696/9,1696/10, 1696/11,1696/13, 
1696/14, 1696/17, 1696/19, 1696/20, 1696/22, 1696/23,1696/24, 1696/25, 
1696/26, 1697/1,1697/2, 1697/7, 1698/1, 1698/2, 1700, 1701, 1703, 1705, 
1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/5, 1706/6, 1706/9, 1706/10, 1706/11,1706/12, 
1706/13, 1707/1, 1707/3, 1708/1, 1708/2, 1708/3, 1708/4, 1708/6, 81/1, 337/7, 
337,340/3, 342/3, 342/4, 358/2, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364, 365,367/2, 369, 
400, 654, 723/5, 742/6, 757/2, 859/1, 859/3, 869, 1047, 1048, 1127/1,1127/2,

1155/1, 1155/2, 1246, 1278, 1284/1, 1284/2, 1315/2, 1315/4, 1523, 1524, 
1531,1543,1546, 1550, 1554

kat. p.: 1523, 1524, 1531, 1543, 1546, 1550, 1554, 1594, 1600, 1616, 1670/1, 1696/2, 
1696/29, 1706/7

2) Zhoř
st. p.: 46, 80, 70,
p. p.: 130/16, 130/19,182/2, 367/3, 367/4, 489, 495/1, 505, 506, 508, 509,510,512/1, 

513/2, 524, 525, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 533, 534/1, 536, 537, 541/2, 
552, 561, 562

kat. p.: 214/2, 486, 487, 489, 510, 512/1, 513/1, 526, 534, 541, 554

O b e c n ě  z á v a z n á  v y h l á š k a  o b c e  N ě m č i c e
č .  4 / 2 0 0 1 -  O  m í s t n í c h  p o p l a t c í c h

Obecní  zastupitelstvo obce Němčice schválilo dne  7.8.2001 podle
ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění
pozdějších předpisů  a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně  platnou vyhlášku o míst-
ních poplatcích.

Oddíl I - základní ustanovení
článek 1

Obec Němčice vybírá tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného

Oddíl II - poplatek ze psů
článek 2

Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců

článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která

má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo
článek 4

Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen podat Obecnímu úřadu přiznání k poplatku nejpozději



do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
článek 5

Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi bezplatně evidenční  známku pro psa.

Známka je nepřenosná na jiného psa.
článek 6

Sazby poplatku
Poplatek za psa činí ročně
a) za prvního psa                                                                  80,- Kč
b)za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka             120,- Kč
c)za psa , jehož vlastnkem je poživatel invalidního

starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmů                                                      60,- Kč

článek 7
Osvobození
1. Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nev-
idomých bezmocných nebo držitelů průkazů ZTP/P ( zvláště postižený s
průvodcem)
2.Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15.2. příslušného kalendářního
roku  prokázat , že důvod osvobození  trvá

článek 8
Vznik a zánik poplatníkově povinnosti
1. Poplatek se platí od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková
povinnost vznikla , a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve
výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20,- Kč
2. Zanikne- li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník obecnímu
úřadu oznámit nejdéle do 30 dnů ode dne,  kdy povinnost zanikla

článek 9
Splatnost poplatku
1.  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku
2. Poplatková povinnost během roku vzniká při stáří psa 6 měsíců

Oddíl III. poplatek za užívání veřejného prostranství
článek 10

Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství , zvláštními způsoby,

kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb , umístění
stavebních , prodejních nebo reklamních zařízení, umístění přchodných
skládek, užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby fil-
mových a televizních děl,dále vyhrazená trvalá parkovací místa, s označením
uživatele a parkování vozidel sloužících k provo- zování silniční dopravy nebo
poskytování služeb podle živnostenského zákona na veřejném prostranství,
které je využíváno jako jejich technická základna.

článek 11
Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považuje náves a pozemní komunikace ( seznam
p.p. viz příloha 1)

článek 12
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství

způsobem uvedeným v článku 11
článek 13

Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství
nejméně 2 dny před jeho započetím

článek 14
Sazba poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den
užívání veřejného prostranství 10 ,- Kč .

článek 15
Poplatku za užívání veřejného prostranství  nepodléhají

a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b)akce, pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
c)osoby, které užívají veřejné prostranství pro skládku, a to ne déle než 24
hodin v 

jednom měsíci
d) akce financované z rozpočtu obce
e)vyhrazená trvalá parkovací místa pro osoby invalidní

článek 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne , kdy došlo k užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v čl. 11 až do dne , kdy toto užívání skončilo, zařízení
bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu

článek 17
Splatnost poplatku
poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dnů , nejpozději v
den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 7 dní do 15 dnů po jeho
ukončení

Oddíl IV. poplatek ze vstupného
článek 18

Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá na
a)taneční zábavy a diskotéky
b)divadla a estrády
c)prodejní výstavy a burzy
d)ostaní akce, při nichž je vybíráno vstupné

článek 19
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba , která pořádá akce uvedené v
čl. 18 , tj. platí náklady spojené s pořádáním akce

článek 20
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen před pořádáním akce podat obecnímu úřadu oznámení
v němž bude uveden začátek a předpokládaný konec akce , jméno a bydliště
hlavního pořadatele, včetně popisu obsahu akce , a to do 7 dnů před jejím
započetím.

článek 21
Sazba poplatku
Poplatek ze vstupného činí
a) 10 % pro místní pořadatele z úhrnné částky vybraného vstupného
b) 20 % pro ostatní pořadatele z úhrnné částky vybraného vstupného
c) na základě dohody mezi OÚ a pořadatelem je možno stanovit jednorázový
paušální poplatek

článek 22
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejdéle do 10 dnů po konání akce
článek 23

Osvobození poplatku
Od poplatku jsou osvozeny akce jejichž výtěžek je věnován na charitativní

nebo jiné prospěšné účely

Oddíl V. - Ustanovení společná a závěrečná
článek 24

1.nebudou -li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši , vyměří Obecní
úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až



o 50 %
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyh-
láškou,  může mu Obecní úřad uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a,
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších před-
pisů

článek 25
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou ( oznamovací) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškuou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku , ve kterém poplatníkovi ( oznamovací ) povinnost
vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku
nebo     jeho dodatečnému stanovení , běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník  o tomto úkonu zpraven

článek 26
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/1995 ze dne  4.10.1995

článek 27
Účinnost vyhlášky

Tato  obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2001
Ing.Josef Racek                                                   Ing.František Šauer
starosta obce                                                       místostarosta obce 

Vyvěšeno dne:  14.8.2001
Sejmuto dne :   30.8.2001

Nájem hrobového místa
dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 479/2001 Sb.

Cena za nájem hrobového místa se skládá z ceny nájemného a z
ceny za služby spojené s nájmem
Cena za 1 m2 hrobového místa:
a) nájemné za hrob, hrobku, urnové místo 3,- Kč/m2.rok
b) služby s nájmem spojené* 10,- Kč/m2.rok
Celková cena za nájem 1 m2 hrobového místa 13,- Kč/m2.rok
Celková cena za nájem jednoho hrobového místa (2,88 m2)   37,- Kč/m2.rok
Celková cena za nájem jednoho hrobového místa za 10 let   370,- Kč/m2

Smlouvy na pronájem hrobového místa budou uzavírány na 10 let.
Smlouvy budou postupně uzavírány se všemi uživateli - nájemci hrobových
míst v Němčicích a ve Zhoři od března 2003. Smlouva bude vždy obnovována
při uložení tělesných ostatků zemřelých nebo při uložení urny, na dalších 10 let
(minimální schválená tlecí doba).
*) Služby s nájmem spojené  = údržba hřbitova, vodné, apod.

Likvidace odpadních vod z objektů
nenapojených na obecní kanalizaci

Obec Němčice poskytne všem žadatelům - vlastníkům nemovitostí
ne napojených na obecní kanalizaci finanční příspěvek v hodnotě 300,- Kč, do
maximální výše 900,- Kč/rok oproti předloženému dokladu (originál) o vývozu
fekálií, který bude obsahovat:
- datum plnění
- adresa zákazníka
- počet, množství
- místo uložení
- doklad o zaplacení

V případě občanů, kteří se zabývají intenzivně zemědělskou
prvovýrobou na plný úvazek oproti jejich čestnému prohlášení o vývozu fekálií.
Tento příspěvek se vztahuje na období od 1. 1. 2002 (zpětně) do 31. 12. 2003
na všechny vlastníky nemovitostí nenapojených na obecní kanalizaci. Po 1. 1.
2004 se bude vztahovat pouze na nemovitosti a lokality níže uvedené.
Nemovitosti a lokality obtížně napojitelné, nebo nenapojitelná na obecní
kanalizaci:
Podrybník - celá osada (čp. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94)
Pudilka - celá osada (čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Člupek - čp. 47 - Stránský J. čp. 60 - Vaňous Z.

čp. 26 - Suchánek P. čp. 44 - Sedláček J.
čp. 62 - Slavíková L. čp. 71 - Kovář S.
čp. 27 - Vávra L. čp. 58 - Dostálová A.
čp. 57 - Šafář B. čp. 25 - Suchánek P.
čp. 46 - Kladivová Z.   čp. 39 - Rosller J.
čp. 40 - Stráník F. čp. 41 - Glesner L.
čp. 42 - Kovářová M.    čp. 43 - Lněničková M.

Němčice - čp. 50 - ČSCHD čp. 95 - Vojtíšek M.
čp. 48 - Flídr čp. 51 - Podmele V.
čp. 39 - Divíšek J. čp. 82 - Částek V.
čp. 84 - Sainer J. čp. 97 - Coufal P.

I. Nenapojené objekty k 30. 11. 2002 II.Celkem domů (čp.) 
a) nenapojitelné

- 41 domů Němčice 160
Zhoř 102

b) lze napojit Člupek 76
Člupek - 9 domů Pudilka 10
Němčice - 2 domy 348

Vodné - 22,90 Kč/m3
- platnost od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003
- schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 11. 6. 2002 pod č. usnesení
35/2002
Stočné 
- v režii OÚ pro vlastníky a uživatele objektů napojených na kanalizaci
- příspěvek pro vlastníky a uživatele objektů nenapojených na kanalizaci dle
usnesení č. 114/2002 ze dne 16. 12. 2002)
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Vzhledem ke své geografické poloze a k přílušnosti do dvou hi-

storických okresů rozhodlo Obecní zastupitelstvo o účasti obce ve dvou
regionálních sdruženích obcí a měst. 

Prvním z regionálních sdružení je Region Orlicko-Třebovsko, ve
kterém jsou členy tato města a obce: Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová,
Ústí nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová , Dolní Dobrouč, Hnátnice,
Hrádek, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Přívrat, Řetová, Řetůvka,
Semanín, Sloupnice, Sopotnice, Třebovice a Velká Skrovnice.

Druhým je Region Litomyšlsko, ve kterém se sdružují tato města a
obce: Litomyšl, Benátky,  Bohuňovice, Bor u Skutče, Budislav, Cerekvice nad
Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Hluboká, Horky, Horní Újezd, Chmelík,
Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Květná, Lubná, Makov, Morašice, Nová
Sídla, Nová Ves, Nové Hrady, Osík, Perálec, Poříčí, Pro-seč, Příluka, Řídký,
Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek,
Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov, Zderaz.

Spojení obcí do sdružení je v posledních letech v naší republice
všeobecným trendem, protože lze tak snáze dosáhnout na prostředky ze struk-
turálních fondů Evropské unie. V rámci sdružení obcí lze též jednodušeji řešit
potíže při nákupu strojů a zařízení, které jsou pro jednotlivou obec příliš drahé
a navíc zůstanou po většinu roku nevyužité (čisticí stroje ap.).

V rámci Regionu Orlicko-Třebovsko byla loni vydána informační
publikace (o které je zmínka na jiném místě tohoto časopisu), v rámci regionu
Litomyšlsko jsou budovány informační tabule (v Němčicích je rám připraven u
Kulturního domu.



Z á k l a d n í  š k o l a
Stalo se …

Dne 22.1.2003 se v naší škole konal zápis dětí do 1. třídy pro
školní rok 2003-2004. Zapsáno bylo 9 žáků, jednomu dítěti byl povolen
odklad školní docházky, proto v září nastoupí 8 nových školáků. Děti
měly možnost za splnění úkolů získat 4 barevné klíče, jimiž si mohly v
závěru symbolicky odemknout školu. Úkolem bylo říci své jméno, před-
nést básničku nebo zazpívat písničku, potom prokazovaly zručnost při
chytání míče, poznávaly písmena a číslice, kreslily maminku a za
pomoci rodičů si vystřihly a slepily krabičku. Všechny děti zvládaly
úkoly na jedničku, proto se na ně už moc těšíme.

Co chystáme …
V jarním období se vždy o něco více věnujeme ekologické

výchově. Děti každoročně provádějí úklid obce, pravidelně si
připomínáme Světový den vody (22. březen) a především den Země
(22. duben). V letošním školním roce bychom ho chtěli oslavit v
přírodě, navštívit s dětmi naučnou stezku Údolím Skuhrovského poto-
ka u České Třebové, kde by na děti čekaly různě náročné úkoly.
Zvláštností této naučné stezky je možnost zapojit při poznávání
přírody všechny smysly.

Den Země bude zároveň datem, kdy se naše škola zapojí do
celostátního projektu "Les ve škole - škola v lese, který pořádá
sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA.

Den Země se slaví ve více než 130 zemích světa, jeho tradi-
ci založili američtí studenti, když 22. dubna 1970 zorganizovali protest-
ní akce, aby prosadili přijetí zákonů na ochranu životního prostředí.
Česká republika se k oslavám tohoto svátku připojila v roce 1990.

- Lydie Věnečková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V NĚMČICÍCH15.4.2003 OD 8:00 DO 15:00 V BUDOVĚ MŠ.Rodiče vyplní přihlášku a uvedou požadovaný začátek
docházky. Je zapotřebí přihlásit k docházce i děti, které nastoupí až v
průběhu školního roku 2003-2004 a uvést předpokládaný měsíc nás-
tupu do MŠ. Kapacita naší MŠ je 26 dětí (maximální počet pro jed-
notřídní mateřskou školu).

Děti jsou přijímány v souladu s vyhláškou č. 35 o MŠ ve
věku od 3 do 6 let podle těchto pravidel:

- předškoláci
- děti zaměstnaných matek
- děti uchazeček o zaměstnání
- pokud zbývají místa, mohou být přijímány i děti  matek na

mateřské dovolené (podle věku)
- bude-li kapacita školky naplněna dětmi na každodenní docházku,

nemohou být přijímány děti na nepravidelnou docházku, tj. 5x do
měsíce 

- děti do 3 let přijímány nebudou
Vzhledem k tomu, že stále dochází k nepředvídaným

změnám v zaměstnanosti, znovu připomínáme, že přednost mají děti
zaměstnaných matek a předškoláci. Zatím se nám ale nestalo, že
bychom nemohli umístit dítě, pokud matka pracuje.
Školné v mateřské školce je 250 Kč měsíčně + stravné
Školné při nepravidelné docházce je 20 Kč na den + stravné

Těší nás zájem rodičů o naši mateřskou školku a usilujeme
o to, abychom pro děti vytvořily podnětné prostředí ve kterém budou
štastné.

- Věra Doležalová, Věra Jansová

M a t e ø s k á  š k o l k a

Z historie školního vyuèování v Nìmèicích
Dle ústního podání počalo se s vyučováním dítek asi v r. 1750 v chalupě č. 42. Při přestavbě chalupy, učilo se v č. 29. Sem docházel

vyučovat úřední písař z Litomyšle jménem Dvořák, rodem z Prahy. Rokem 1788 převedlo se vyučování do nové chalupy č. 23, která pro tento
účel postavena byla. Po jmenovaném Dvořákovi, který ještě nějaký čas v nové chalupě učil, nastoupil Jiří Vilím z Chocně, patentální invalida a
vysloužilý desátník, vyučený truhlář. Chlapce bavíval execírkou a děvčata tancem. Školní plat obnášel tehdá 2 nebo 3 krejcary šajnu z každého
dítěte, kteroužto částku žáci vždy v sobotu do školy přinášeli. Ostatně vypomáhal si truhlářstvím, připravováním léků a mastí rostlinných, neboť
vedle náruživého ptáčnictví byl též velkým znatelem bylin. Jiří Vilím zemřel r. 1819.

Již za nemoci Vilíma učil tu Tobiáš Vondra z č. 67, který vystudoval nižší gymnázium v Litomyšli a v Poličce učitelský kurs. Tobiáš Von-
dra nar. r. 1793 byl mírným, svědomitým, na svou dobu dosti vzdělaným mužem. Tento učitel, nepochybně proto, že byl dobrák a zdejší rodák,
mnoho slasti tu neužil. Jeho mizerný plat 50 zlatých šajnu ročně po mnoha prosbách a urgencích upravil se mu na 79.50 zlatých, jak je patrno
z německého přípisu vrchnostenského úřadu v Litomyšli z 20. listopadu 1823. Za to dětí ve škole měl dost. Až 200, poněvadž sem chodili také
děti ze Suché a Pazuchy mimo Němčic, Člupku Pudilky. (Dnes v r. 1948 je nám nepochopitelné, jak se mohly všechny děti do chalupy č. 23
vejíti). Během jeho vyučování byl mu plat zvýšen na 100 zlatých ročně. Když pro churavost byl dán v r. 1847 dán do výslužby, měl 90 zlatých
pense ročně.

Po něm nastoupil r. 1847 Vojtěch Andrle, nar. v Řídkém u Lito-
myšle r. 1813. Ten měl již 180 zlatých platu mimo ony naturální požitky
jako chleba, o posvícení koláče, o velikonocích vejce a kousek pole k
užívání jako měl předešlý učitel Tobiáš Vondra. Působením jeho bylo
přikročeno ku stavbě nové školy v r. 1863. V tomto roce nastěhoval se
Vojtěch Andrle do nové školy, ale pobyl tu jen kratičkou dobu, poněvadž
obdržel místo na farní škole v Morašicích.

Přechodnou dobu byl tu Josef Fr. Vognar. 11 února 1864 trvale
nastoupil zde místo učitele Antonín Šlégl ze Střenice (nyní Trstěnice), nar.
r. 1836. 11 roků působil tu sám na jednotřídce, až když v r. 1874 byla 
provedena nadstavba školy, byl jmenován od 1. ledna 1875 řídícím
učitelem v této dvoutřídní škole.

Pokračování v příštím vydání
- podle němčické kroniky



P r o è  s e  s t á t  o c h o t n í k e m …
Ochotnický spolek "ŠLÉGL" byl založen v roce 1868 panem Šlé-

glem, řídícím učitelem v Němčicích. V té době docházelo k rozkvětu  českého
jazyka a krásných, dnes už klasických děl předních českých autorů.Hry, které
ochotníci předvedli veřejnosti, vycházely z doby, ve které žili a dobře se s jed-
notlivými postavami ztotožňovali. Ale už i v této době nenaplňovalo činnost
spolku pouze divadlo. Jednotliví členové byli váženými občany Němčic a ve
své podstatě pravými patrioty, kteří byli nositelem kulturního, ale i veřejného
života celé vesnice. Připomeňme si proto na tomto místě několik jmen z této
doby: Jan Karlík st. a ml., Josef Karlík, Josef Divíšek, M. Podmele, F. Pod-
hájský, Ant. Šléglová a řada dalších.

Činnost spolku byla samozřejmě ovlivňována vnějšími kulturními i
politickými vlivy. Nové události přinášely nové divadelní hry, nové autory a nové
členy. Nelehké období dvou světových válek a meziválečného období se pro-
jevilo nejen na veřejném dění v obci, ale na repertoáru spolku. Vždy se však
našla příležitost jak odlehčit napjatou situaci a sejít se společně při divadelní
hře, silvestrovských scénkách či jiných "taškařicích". A za udržení činnost
spolku v této nelehké době patří jeho členům zasloužené poděkování.

Poválečná léta jsou návratem k osvědčeným klasickým divadlům,
ale dávají se i kusy z doby nedávné. Své umění předvedli ochotníci až na
Slovensku. Činnost spolku pokračuje velice úspěšným obdobím až do roku
1968. Je třeba si na tomto místě oživit další jména členů ochotnického spolku,
kteří se na úspěších podíleli: Jan Karlík ml., Jan Pavliš, Jaroslav Vytlačil, Jan
Voříšek, M. Povolná, J.Farník, V. Karlík, M. Podmele, J. Divíšek.

V roce 1969 se však činnost na celých 13 let odsunula do pozadí
veřejného života Němčic, aby v roce 1983 byla obnovena divadelní hrou
Jedenácté přikázání, která byla občany přijata velice kladně a s vírou, že kul-
turní tradice nezanikne. Od této chvíle bylo každý rok sehráno nové před-
stavení. Připomeňme si - Palackého třída 27, Chudák manžel, Paní Marjánka,
matka pluku, Lucerna, Naši furianti. Na všech hrách se herecky a režijně výz-
namně podílel pan J. Pavliš. V roce 1991 byla sehrána pohádka "Jak se kradou
princezny", která byla režijním debutem B. Vytlačila. Tato pohádka se ale také
bohužel stala poslední hrou na dlouhých deset let. Přestávka byla způsobena
problémy spojenými s restitucí staré hospody a pro absenci vhodných prostor
nebylo ani kde zkoušet, ani hrát. Ochotníci ale nehodili flintu do žita a pro děti
vytvořili krásné pohádkové lesy, které se každý rok pořádaly na Člupku na
přelomu května a června a staly se tak dlouholetou tradicí. V současné době
probíhají pohádková odpoledne pro děti na zahradě MŠ.

A tak divadelní "GIN" čekal trpělivě na vypuštění ze své lahve a toho
se dočkal v roce 2001, kdy i přes nepřízeň některých občanů němčických byl
dokončen kulturní dům a předvedena hra Ferdinand spí a v následujících dvou
letech další hra "Jehla v kupě sena" a pohádky "Bublifuk" a "Cesta do pohád-
ky a zpátky". Samozřejmě, že tato budova žije naplno i dalšími akcemi, jako je
dětský karneval, taneční zábavy, plesy, koncerty, dětské besídky a věřte, že
bude žít i nadále.

Když si představíme, že místo dovádějících dětí při karnevale by se
sálem na hácích posouvaly kusy masa a místo pohádkových bytostí stál v
místě jeviště řezník  a usilovně krájel a porcoval (jedna z úvah na využití stav-
by byla jatka), nebo že by se rozestavěná budova zbourala a místo ní by byla
neupravená halda suti, kde by se možná děti učily z nudy kouřit , patří všem,
kteří se o dostavbu zasloužili, poděkování. Vždyť v tak pěkné vesnici, kterou
Němčice jsou a jistě ještě hezčí budou, by pro společenský život byla max-
imálně v létě možnost poběhnutí se po hřišti a v zimě návštěva hospody. A to
je pohříchu velmi málo.

Proto se i ochotníci snaží postupně budovat zařízení jeviště a
potřebné zázemí. Prakticky všechny finance, které jsou příjmem spolku, jsou
současně i výdajem, který skončí v budově kulturního domu. Možná to je v
dnešní době pro někoho nepochopitelné, ale skutečně hrajeme za večeři a
něco na žízeň. Žádné osobní příjmy nejsou. Nám doopravdy stačí pocit radosti
z toho, co děláme. A když je třeba, přiložíme ruku k dílu a šijeme, natíráme
vrtáme, věšíme a zapojujeme, případně poprosíme někoho šikovnějšího, který
nám pomůže. Oslovujeme i sponzory a příznivce ochotníků, kteří nemalou
částkou přispěli ke kvalitnímu vybavení. Nesmíme na tomto místě zapomenout
také poděkovat za vstřícnost Obecnímu úřadu v čele s panem starostou J.
Rackem a celému zastupitelstvu. Bez takové pomoci bychom se mnohdy
dostali do potíží. My můžeme na oplátku slíbit, že se vždy snažíme propagov-
at především Němčice a usilujeme o zviditelnění kulturního i společenského
života v obci.

Ale proč se vlastně stát ochotníkem? Na tuhle otázku se pokusím
odpovědět v následujícím odstavci. Dovolím si také na tomto místě oslovit i
Vás, Kteří jste se ještě nerozhodli, a podělit se o své pocity, radosti i strasti.

Takže když jsem byl poprvé odsloven, zda bych si nechtěl zahrát v
divadle, byl jsem mile překvapen a samozřejmě i zaskočen. V každém z nás je
určitě méně či více komedianta. A tak jsem šel a zkusil to. Pravda v době, kdy
je člověk ještě mladý, neopotřebovaného mozku a nezatížený mnoha prob-
lémy, jde všechno podstatně lehčeji a i já jsem do všeho celkem lehce vniknul.
Dobře se mi učil text, poslouchal jsem starší a zkušenější a měl jsem respekt
k autorovi hry, že mohl něco takového vymyslet. S postupem času si člověk
osvojí i některé fígle, pro divadlo potřebné. Setká se však také s čertovinami
ostatních, kdy najednou v pytli nejsou lehké piliny, ale těžké uhlí, kdy máte
nohu zaháknutou za blíže nedefinovatelný předmět, takže krok kupředu by pro
vás znamenal hlasité žuchnutí na jevišti, kdy místo čaje v láhvi je namixován
nápoj sice stejné barvy, ale naprosto odlišné chuti (sůl, pepř, paprika apod.).
Ale člověk, jak je známo, se rychle učí a potom poznatky použije i dál. Napros-
to nepopsatelná je atmosféra přeřeků, přeskočených stránek v textu, ale
hledání nápovědy při výpadku ne velikosti okna, ale snad velké výkladní skříně.
O tom by nejlépe mohli vyprávět ti , kteří s námi text sledují. Po nějakém čase
si říkáte, proč ten autor napsal tak dlouhou hru s textem, který se těžko učí, a
vidíte, jak vedle vás začíná vyrůstat mladší generace ochotníků. Největším
problémem při tom všem je nedostatek času. A s tím se musí neustále bojovat.
Věřte nebo ne, ten boj stojí  zato. A tak bojuji já i všichni ostatní ochotníci.

Nikomu však nejde ani o slávu a už vůbec ne o peníze. Pocit
radosti, který se dostaví ve chvíli, kdy vidíte, že se vám podaří bavit na sice
krátkou dobu lidi, kteří zatleskají a tím také poděkují, je tou nejlepší odměnou.
Ještě příjemnější je, když vidíte, že se to daří i u dětí, protože právě ty jsou těmi
nejpřísnějšími kritiky a diváky. A takoví jsme my "komedianti".

Není nikde psáno, že každý člen ochotnického spolku musí hrát v
divadle, pokud se na to necítí. Víte, ono je potřeba i spousta lidí kolem (světla,
scéna, rekvizity apod.).A proč sedět doma u televize, když je možnost v dobré
partě dobře naladěných lidí zažít něco pro pobavení a pro odreagování od
spousty starostí.Takže kdo se s námi chcete na tom všem podílet, čekáme na
Vás. A věřte, že máme mnoho nápadů rozpracovaných a připravených na real-
izaci. Některé se nám snad podaří ještě v tomto roce, ale nebojte se, přek-
vapíme i v letech dalších. Snad příjemně. Avšak není člověk ten, který by se
zavděčil lidem všem. Na kritiku si prostě musíme zvyknout a snažíme se z ní
poučit.

Tak už konečně přijďte  mezi nás, ať se i Vy můžete s kritikou okolí
začít vyrovnávat. Staňte se také komediantem, který se umí zasmát ostatním,
ale hlavně sobě. Komediantem pro radost, dobrou náladu a pobavení ostat-
ních.

Na Vás, které toto povídání oslovilo a přidáte se k nám, na nové
připomínky, nové podněty nové a nové a nové ….

se těší Bóďa Vytlačil a s ním i všichni ochotníci

@
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Protože jsem se zúčastnil většiny jednání a rozhodování o

budoucnosti rozestavěného kulturního domu (tehdy vlastně pouhé
hrubé stavby). Mohu s čistým svědomím prohlásit, že i když byly
probírány různé způsoby využití objektu, přestavba na jatka, která je
popisována výše nebyla nikdy projednávána, ba dokonce nebyla nikdy
nikým ani navrhována. 

Celé nedorozumění zřejmě vzniklo z toho, že se českotře-
bovská firma Alfa-Mavo zajímala o možnost zkoupení rozestavěného
kulturního domu. Jakmile Obecní zastupitelstvo zjistilo, že by se jed-
nalo o stavbu jatek, byla jednání s firmou Alfa-Mavo  přerušena. 

Suterénní prostory v původních plánech nazvané “Porážka”
byly změněny na obchod.

- Ing. František Šauer



Pověst o Žofákovi
Ve mlýně před léty byl mlynářem Žofák. Ten uměl víc, než chleba

jíst. Měl knihu černokněžskou, pomocí kteréž divné věci a kouzla prováděl,
hlavně při pytláctví, kteréžto řemeslo zdá se bylo jeho hlavní libůstkou. S mys-
livci míval časté potyčky, kteréž ale dík jeho kouzlům, vždy pro něho šťastně
skončily. Tak když jej myslivci stíhali a byli mu v patách, on se udělal pařezem
a stalo se jednou, že myslivec si na onom pařeze, totiž jeho prdeli, nakrájel
tabáku.

Jednou také jeden myslivec vynašel, že se chtěl plésti do čar.
Připravil si kulku obzvláštní k tomu účelu, kterouž v lese za ním poslal. Žofák
slyšel, jak kulka do stromu cvakala, jako by ho hledala, hned věděl, co je.
Smekl bleskurychle klobouk a chytil ji do klobouku. Jindy jako pro zábavu vys-
třelil doma z okna, zavolal pacholka a řekl mu: "Zapřáhni a jeď do lesa Zákopu,
leží tam zastřelenej jelen, nalož ho a přivez ho domu". Jelen tam skutečně byl.
Ač myslivcům stále taškářství prováděl, přece také býval s nimi v dobré vůli a
leckdys v hospodě s nimi poseděl. Tak jedenkrát se sešli v Suchanské hospodě
a při pivě se bavili. Pušky postavili myslivci v síni. Tu Žofák vyšel ven a přijda
opět do světnice povídá: "Vy si tu sedíte a venku vám zajíci flinty sežérou"! A
skutečně vyšli ven a zajíci jim flinty ohryzovali.

Knihu černokněžskou měl dobře schovanou, aby ji nikdo kromě jeho
do ruky nedostal. Prý ve mlejnici v tajné skrýši. Jednou se ale stalo, že čta v ní,
zapoměl ji ležet na stole a odešel z domu. Stárek přijda do seknice a vida knihu
na stole, začal z ní čísti. Sotva čísti začal, počali se do seknice scházeti černí
hoši. Mlynáře, který prý byl zrovna na mši svaté v kostele, zmocnil se najed-
nou neklid a ouzkost, hned věděl, že se doma něco se stalo, chvátal hned
domů a našel mlejn plný čertů. Okamžitě uchopil násepku jahel u dvéři,
rozházel je po mlejnici i pod kola a poručil černejm je sbírati. Mezi tím uchopil
se knihy a příslušnou formuli a říkáním je opět zaklel. Od té doby knihu dobře
uschoval a více v ní nečetl. Dle pověsti uschoval ji nyní za komínem.

Před svou smrtí prý se vyjádřil: "Bude-li o mém pohřbu pěkně, bude
s mou duší zle, ale bude-li hrom bít, bude dobře". I stalo se. Když vyjeli bylo
krásně, slunce svítilo, na nebi ani mráčku. Až když přišli na hřbitov vyvstal
najednou malý mráček, kterýž během rostl, začalo se blýskat a hřmít a takový
liják se spustil, že bylo hned do polou hrobu vody.
(Když Josef Podhájský v r. 1877 mlýn ten opravoval, říkával žertem, že najde
knihu po Žofákovi, ale nenašel nic.)

- podle němčické kroniky

H i s t o r i c k é O k é n k o
O původu obce Zhoř

Obec existovala už ve 13. století. V zápisech na panstvím Lanšper-
ském je o ní první historická zmínka. Tenkrát náležela Zhoř ke dvoru České
Třebové a ten zase k hradu Lanšperk. Později patřila Zhoř, Česká Třebová,
Lanšperk a Ústí nad Orlicí biskupství litomyšlskému.  Jeho majetkem byla až
do jeho zániku v husitských válkách. Biskupství litomyšlské bylo opět
rozděleno. Česká Třebová zůstala samostatná a Zhoř jí opět náležela. Později
dostala se  Česká Třebová i se Zhoří pod panství Lanškrouské. Zhoř byla až
do roku  1880 v okrese lanškrounském, potom byla přidělena k Litomyšli. V 17.
století dávali páni obcím pečetě. Podle názvu obce určili znak. Zhoř, jenž se
tenkrát psala Schoř, dostala do znaku tchoře - lidově nazývaného "schoř".

Za prvé republiky bylo obyvatelstvo Zhoře národnosti české. Živilo
se zemědělstvím, převážná většina docházela do zaměstnání do České Tře-
bové - na dráhu a do textilní továrny Polákovy na Parníku. Část obyvatel Zhoře
se živila sběrem lesních plodů, hlavně borůvek. Proto se jim říkalo "borůvkáři".

Zhořská kronika začíná vzpomínkami prvého kronikáře Františka
Bečičky na dobu I. Světové války a líčí život v obci v tomto období. Vzpomíná
i na důležitý okamžik - vznik Československé republiky. 

- 20. března 1919 byla ve Zhoři založena Dělnická tělovýchovná jednota 
Rozkvět.

- 28. května 1919 byl zvolen starostou p. František Vašina z č.p. 49
- 28. května 1920 byl odhalen památník padlým vojákům z I. Světové války
- v roce 1924 byl položen kabel pro elektrický proud na okresní silnici 

Litomyšl - Česká Třebová
- v létě 1929 obecní zastupitelstvo rozhodlo o elektrifikaci obce
- v lednu 1930 se ve Zhoři začalo svítit elektřinou
- v roce 1936 byl do Zhoře zaveden telefon a byla postavena nová kaple
- 21. června 1946 byla odhalena u pomníku padlých pamětní deska 

se jmény a fotografiemi popravených a umučených rodáků naší 
obce

Pan František Bečička psal kroniku obce Zhoř od 20.11.1922 do roku 1950
-  Marie Doležalová , kronikářka

S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i è ù
Sbor dobrovolných hasičů byl v Němčicích založen r 1885. Z dochovaných materiálů sice vyplývá, že sbor psal minimálně od roku 1901 “Knihu pamět-

ní” (posledním kronikářem sboru byl p. Morávek ze Člupku), ale kronika sama v dokumentech není. Škoda. Další kousek naší místní historie je zřejmě nenávrat-
ně ztracen. Nejstaršími dochovanými archiváliemi jsou “Zápisník o valných a výborových schůzích” psaný od roku 1905  a vázané časopisy “Věstník zemské
ústřední hasičské jednoty království Českého” od roku 1887.  Pro ilustraci práce zdejšího Sboru dobrovolných hasičů uvádíme přepis 110 let starého zápisu z
výroční schůze. je až neuvěřitelné, že některé problémy mohou být tak nepříjemně aktuální i po 110 letech.

Sbor dobrovolných hasičů v Němčicích konal dne 14. ledna b. r. svoji výroční valnou schůzi. Byla zahájena starostou u přítomnosti 35 členů činných a několika hostí,
načež přednesl jednatel svoji zprávu. Čestný tento úkol připadá mu milým, vzhledem k vydané činnosti, již výbor spolku v uplynulém roce rozvinul. Vzpomíná s potěšením loňské
valné schůze, v níž s takovou svorností nynější činovníci zvoleni byli, kteří letos s touž pílí a svědomitostí jako dříve úkoly jim přikázané plniti se snažili. Lituje však, že širší obe-
censtvo, ač každoročně ku schůzi naší zváno jest, až na nepatrné výjimky se nedostavuje a vítá ony pány, kteří přišli, co nejsrdečněji. Věnovav ještě pohobní vzpomínku bývalým
členům a příznivcům spolku, pp. Jos. Paďourovi a Josefu Vytlačilovi, jejichž památku členstvo povstáním uctívá, přechází k vlastní činnosti výboru. Týž konal v uplynulém roce sedm
schůzí a uspořádal r. 1893 ples a velký výlet do "Dubinky". Mravní výtěžek všech těchto zábav byl skvělý, bohužel nelze totéž říci v ohledu hmotném; čistý výtěžek všech činí pouze
6,99 zl. Přečta části obsáhlých zápisů o schůzích výboru, sděluje dále, že dopisů obdržených jest 21, vypravených 26. Požár nevypukl v obci ani v jejím nejbližším okolí bohudíky
žádný. Cvičení odbývalo se celkem 11. K prosbě vdp. děkana litomyšlského zúčastnili jsme se uvítání J.M. biskupa královéhradeckého v Litomyšli, a dne 3. prosince byli jsme kor-
porativně bratru veliteli gratulovati k jmeninám. Ze sboru vystoupili bratři A. Fryauf a milý náměstek Jos. Stajr, přijati pak V. Kolda a Frant. Hovorka, takže čítáme opět 40 členů čin-
ných a 4 členy zakládající. Konče svoji zprávu, vzdává dík všem, kdo čímkoli spolku prospěli a předpokládá, že každý i budoucně dle svých sil ku zdaru spolku pracovati bude, by
naše řady se množily obci a vlasti naší k dobru a svobodě, čemuž volá "na zdar!"

Pokladník čte spolkové účty, jež vykazují příjem 163,02 zl. (v tom 100zl. od vys. výboru zemskému, 48 zl. nájemného z honitby za r.1893), vydání 156,08 zl. (vozík pro
nářadí 26,45 zl, ve spořitelně uloženo 100 zl.) přebytek 6,94 zl. Přehlížitelé účtů sdělili, že shledali vše v úplném pořádku.

Před volbou přihlásil se k slovu br. A. Čáslavka. Pravil, že jelikož dosavadní velitel členům výboru oznámil, že čestný úřad svůj dále zastávati nemíní, pokládá za svoji
povinnost upozorniti, že nebylo by to sboru ku prospěchu. Soudí, že příčinou odstoupení velitelova je vlažnost členstva i některých činovníků, nabádá delší řečí k horlivosti a vyslovu-
je naději, že velitel v hodnosti své i dále setrvá. Velitel odpovídá, že příčinou rozhodnutí jeho je hlavně veliká netečnost občanstva; stále máme uprázdněné výzbroje a noví členové
se nepřihlašují, což má na kázeň ve sboru neblahý vliv. Když po požáru u "Voříšků" byla činnost sboru nespravedlivě a jízlivě posuzována, obrátili jsme se ku sl. obecnímu výboru
zvláštním pamětním spisem. Tento apel náš zůstal však úplně bezvýsledným, ba nebyl vůbec občanstvu sdělen. Též návštěva posledního plesu svědčila o ramalé přízni ku sboru
našemu. Jelikož vůči této nevšímavosti nezná prostředku, žádá členstvo, aby úřad jeho jiným energičtějším rukoum svěřilo. Po delším váhání a vzájemné poradě provedeny nové
volby. Jména zvolených neuvádíme, jelikož nemají pro veřejnost zajímavosti.

Když potom starosta poděkoval odstoupivšímu veliteli za práce po 5 roků pro sbor konané a tento opět členstvu za tak často mu projevenou důvěru a lásku a přál nás-
tupci svému mnoho zdaru, prohlásil starosta schůzi za skončenu. - fš



Obec Němčice byla založena kolem poloviny
13. století (mezi léty 1240 - 1260) při pre-
monstrátské kolonizaci v okolí Litomyšle. Její
pojmenování pochází od prvních osadníků,
kteří byli zřejmě příslušníky německého etni-
ka. Později se toto obyvatelstvo počeštilo.
Podle historiků první písemná zmínka o obci
pochází již z roku 1290, kdy měl litomyšlský
opat Oldřich dostávat ze mlýna v Němčicích
42 grošů. Jedná se však o pozdější zprávu
obsaženou v listině z roku 1358. Dále se též
připomíná  v roce 1347 v souvislosti s
dělením majetku nedlouho předtím (roku
1344) založeného biskupství v Litomyšli. Při
něm se Němčice dostaly do majetku bisku-
pa, ač v té době byly zastaveny. Jako
biskupský majetek se uvádějí i při dalším
dělení roku 1398. V husitských válkách
biskupství zaniklo a jeho majetek včetně
majetku biskupa spravovali různí husitští
hejtmané. Poslední z nich Vilém Kostka z
Postupic, v roce 1536 získal tyto majetky
včetně Němčic do dědičného zástavního
držení. Za něj se z tohoto majetkového kom-
plexu postupně konstituovalo pozdější lito-
myšlské panství. Jeho součástí zůstávají
Němčice až do zrušení patrimoniální správy
v roce 1848. Od roku 1850 se stávají
samostatnou a samosprávnou obcí patřící
do správního okresu Litomyšl. Od téhož roku
se součástí obce stávají někdejší vsi Člupek
a Pudilka. Při rozsáhlé správní a územní
reformě  v roce 1960, s platností od
1.7.1960, se stávají součástí okresu Ústí nad
Orlicí. Později od 1.1.1976 byla s Němčicemi
sloučena obec Zhoř. Tento stav je zachován
dodnes. V okolí obce se ve 13. století
nacházela ves Dvořice, vzniklá při premon-
strátské kolonizaci ve 13. století. Zanikla v
15. století za husitských válek.

Kdy byla osada Člupek založena se můžeme jen
domnívat. Snad někdy v druhé polovině nebo kon-
cem 14. století. Jméno dostala podle polohy na
"člupku" neboli na vršku. V písemných pramenech
se poprvé připomíná v roce 1402 jako majetek
Pavla z Člupku, rychtáře ze Žichlínka. Bohužel
není jasné, zda se tato zpráva týká vesnice, nebo
jen tvrze s dvorem. Tvrz se stala kolébkou zeman-
ského rodu Člupeckých z Člupku, který kvete do
dnešních dnů. V roce 1543 ji Mikuláš Člupecký z
Člupku prodal včetně dalších majetků (dvůr Člupek
a dvory kmecí v Přívratě a Vlčkově) Bohuši
Kostkovi z Postupic. Jeho majetek byl nedlouho
nato, v roce 1547, konfiskován pro jeho účast na
odboji proti králi Ferdinandu I. Jako manství mu
bylo ponecháno jen panství Brandýs nad Orlicí. K
němu byl připojeny některé další menší statky,
mezi nimi i Člupek. Ten zůstal součástí Brandýsa
nad Orlicí až do roku 1652, kdy byl připojen zpět k
Litomyšli. V roce 1693 člupecký dvůr vyhořel. Jeho
pozemky byly rozděleny mezi 40 zájemců, kteří v
roce 1695 založili pozdější osadu Člupek. Ta se
stala součástí litomyšlského panství, s nímž sdílela
společné osudy až do zrušení patrimoniální správy
v roce 1848. Po roce 1850 se stala součástí
Němčic.

Tvrz Člupeckých z Člupku stávala na
zahradě domu č.p. 34. Dnes však z ní nejsou
patrné žádné pozůstatky. Naposledy se připomíná
roku 1558. Po tomto roce zanikla.

Pojmenování obce je odvozeno od slova
shořeti. Připomíná, že původní osada vznikla
vypálením (shořením) okolních lesů. Na jejím
místě se v druhé polovině 12 století
připomíná "újezd" (území) pojmenovaný "Na
zgori" (na Zhoři). Patřil jistému Martinovi,
který tento "újezd" roku 1167 daroval klášteru
v Litomyšli. Později zde vznikla ves, kterou
jako pustou daroval roku 1292 král Václav II.
Nově založenému klášteru na Zbraslavi. Na
začátku 14. století již byla opět osídlena. V té
době, roku 1304, se uvádí jako součást
rozsáhlého lanšperského panství. Do jeho
správního obvodu náleží až do 40. let 16.
století, kdy tehdejší majitel Jan z Pernštejna
jeho část skládající se z hradu Lanšperka, tří
městeček a řady okolních vesnic, mezi nimiž
se uvádí také Zhoř, prodal roku 1544 Petru
Bohdaneckému z Hodkova. Po 20 letech
Janův nástupce Vratislav z Pernštejna v roce
1564 tuto část od dědiců po Petru
Bohdaleckém odkoupil a spojil s druhou,
lanškrounskou  částí získanou nedlouho
předtím. Od té doby se obě části (lanšperská
a lanškrounská) uvádějí samostatně, ale
vždy jako součást jednoho správního celku -
panství Lanškroun. Jeho součástí zůstala
Zhoř až do zániku patrimoniální správy v
roce 1848. Od roku 1850 se stává samostat-
nou a samosprávnou obcí. Náležela do
správního okresu Lanškroun. V roce 1855
stala součástí tak zvaného smíšeného okre-
su Ústí nad Orlicí a po jeho zániku v roce
1686 se opět stává součástí okresu
Lanškroun. V roce 1873 byla připojena k
okresu Litomyšl. Při správní a územní refor-
mě v roce 1960, od 1.7.1960, se Zhoř stala
součástí okresu Ústí nad Orlicí. Svoji
samostatnost ztrácí 1.1.1976, kdy byla
sloučena s obcí Němčice.

- Jan F. Křivohlávek

Pudilka byla založena v roce 1697 jako dominikál-
ní ves na pozemcích někdejšího panského dvora.
Jméno dostala podle prvního obyvatele, který se
jmenoval Pudil. Na začátku 18. století se zde uvádí
jen jeden dům a na jeho konci jich zde stojí 8. Od
svého vzniku až do zrušení patrimoniální správy v
roce 1848 byla součástí panství Litomyšl. Po roce
1850 se stala součástí Němčic.
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Soupis  poddaných  pod l e  v í ry  z  roku 1651  -  kra j  chrud imskýSoupis  poddaných  pod l e  v í ry  z  roku 1651  -  kra j  chrud imský
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 je produktem rekatolizačního
úsilí pobělohorského. Bezprostředním impulsem ke zhotovení výše
uvedeného soupisu byl patent českých místodržících ze 4. února 1651,
který nařizoval všem vrchnostem pořídit soupis obyvatel na základě
příslušnosti ke katolické víře.

Představujeme krátký výtah z tohoto soupisu. U blízkých obcí
jsou uvedena i některá příjmení, která přetrvala až do dnešní doby.
Panství Litomyšl - celkem 7517 obyvatel, z toho katolíků 6873
Němčice - celkem 235 obyvatel, z toho katolíků 235 
(Nepraš, Jílek, Král, Czynffl, Morávek, Fryauff, Sstyndl, Povolný, Bed-
nář, Dubišar, Straník, Paul, Kolář, Feyt, Podhajský)
Svinná - celkem 39 obyvatel, z toho katolíků 39
Pazucha - celkem 91 obyvatel, z toho katolíků 91
Strakov - celkem 105 obyvatel, z toho katolíků 104
Kozlov - celkem 70 obyvatel, z toho katolíků 68
Osyk - celkem 270 obyvatel, z toho katolíků 253
Kornice - celkem 62 obyvatel, z toho katolíků 57

Dolní Oujezd - celkem 372 obyvatel, z toho katolíků 331
Horní Oujezd - celkem 136 obyvatel, z toho katolíků 128
Panství Lanškroun - celkem 8012 obyvatel
Česká Třebová - celkem 355 obyvatel, z toho katolíků 355 
Zhoř - celkem 40 obyvatel, z toho katolíků 40
(Přívratský, Lynhart, Šimková,  Hložek, Papáček, Mokrýho)
Vlčkov - celkem 48 obyvatel, z toho katolíků 41
(Prokša, Pávek, Starman, Vávrová, Broulík)
Řetová - celkem 159 obyvatel, z toho katolíků 159
Přívrat - celkem 76 obyvatel, z toho katolíků 0 !!!
Osada Člupek v době soupisu ještě neexistovala (byla založena roku
1695), stejně jako osada Pudilka (vznikla až roku 1697).
Zájemci o podrobnější informace si uvedenou publikaci mohou zapůjčit
v místní knihovně.

- fš
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Kulturní dům Němčice

KD je v provozu již skoro dva roky, takže už můžeme hod-
notit. KD má šest pracovníků , tj. vedoucí , dva kuchaře ,  dva číšníky
a na poloviční úvazek uklízečku. V předchozím období sice došlo k
několika personálním změnám, ale v této době je stav již “snad”
ustálen. Jsou využívány všechny prostory, tj. restaurace, salonky i sál.

Restaurace je otevřena denně, může nabídnout dvě hotová
jídla a celou řadu minutek. Velkou výhodou našeho KD je sál ve kterém
je možno umístit až 300 lidí, protože v okolí není jiné takto velké
zařízení. 

Velice dobrou zkušenost máme se svatbami, v loňském roce
jich zde bylo několik a stává se,  že host z jedné svatby je ženichem na
svatbě druhé a to, myslím si, hovoří samo za sebe. Jsme sice “vesnická
restaurace”, ale můžeme hostům nabídnout někdy i více než leckerá
restaurace ve městě. Osvědčily se teplé bufety s schafingy, které jsou
velice žádané. Můžeme se pochlubit i svatbou o 80  hostech, kde byl
servírován trojí předkrm, mino jiné losos a kaviár. Hosté byli velice
spokojeni, jak s kuchyní, tak i se vzornou obsluhou. 

Sál je také využíván na taneční zábavy a plesy. Po  to této
službě je u nás “hlad”, protože jsme si 10 let neměli kde zatančit. 

V neposlední řadě jsou zde divadelní představení a to nejen
místního ochotnického spolku Šlégl, ale i ochotnických spolků přespol-
ních. 

Abychom rozšířili naši nabídku, plánujeme v budoucnu více
akcí jako jsou speciality v kuchyni, společenské večery a další. Do-
mníváme se, že KD je pro obec velkým přínosem, protože mnoho
němčických občanů bylo našimi hosty snad při všech životních
příležitostech - od oslavy narození dítěte, přes oslavy výročí narození
až po méně radostné smuteční hostiny.

Dovolujeme si Vás všechny pozvat i letos k nám  do kul-
turního domu. Chceme nabídnout nový jídelní lístek, v letním období
rozšířenou zahrádku a plánujeme zřízení dětského koutku.

- Kolektiv KD Němčice
V období od ledna do března

se v naší obci narodili:
Andrea Matoušková Zhoř
Ondřej Polívka Člupek

Blahopřejeme  
hhgg

oslavili svá významná životní jubilea:
Jánová Anna Němčice 92 let
Rambousková Anastázie Člupek 85 let
Švecová Jitka Němčice 80 let
Fikejzová Marie Němčice 75 let
Fikejz Karel Němčice 75 let
Slavíková Ludmila Člupek 75 let
Štarmanová Vlasta Člupek 75 let
Doležalová Jarmila Zhoř 70 let
Kopecká Božena Němčice 70 let
Sršeň Stanislav Zhoř 70 let

Blahopřejeme
hhgg

jsme se rozloučili s:
Haladová Julie Němčice
Bäuchel Bohuslav Němčice
(bývalý starosta obce)
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K a l e n d á ř  u d á l o s t íK a l e n d á ř  u d á l o s t í
30.4. Tradiční Čarodějnice (SDH)
2.4. svoz plastového odpadu
9.4. svoz železného šrotu a nebezpečného odpadu

(Železný šrot lze kládat na obvyklých místech, tj zastávka
Člupek, garáže OÚ, u Brachtlova mlýna)
Sběr železného šrotu ve Zhoři zajišťuje SDH

13.4. Fotbal    Němčice - Králíky B 16:00 (TJ Sokol)
27.4. Fotbal    Němčice - Dlouhoňovice 16:00 (TJ Sokol)
4.5. Fotbal    Němčice - Helvíkovice 16:00 (TJ Sokol)
17.5. Fotbal    Němčice - Dobříkov B 16:00 (TJ Sokol)
1.6. Fotbal    Němčice - D. Čermná 16:00 (TJ Sokol)
15.6. Fotbal    Němčice - D. Dobrouč 16:00 (TJ Sokol)
28.6. Volejbalový turnaj (TJ Sokol)
12.7. Zábava v areálu na Člupku (S.L.Z.A.)
19.7. Hasičská soutěž + zábava v areálu Člupek (SDH)
26.7. Pouťové odpoledne (SDH)
16.8. Volejbalový turnaj + zábava v areálu Člupek (TJ Sokol)

Z archivu starých fotografií Němčic vybíráme obrázek původního vzh-
ledu němčického koupaliště.

- Foto z archívu ZŠ Němčice - neznámý autor



Tak se již brzy opět dočkáme! Čeho? No přece letního času. Již za
několik dní, 30.3. ve 2:00 ráno si posuneme hodinky o 1 hodinu dopředu a tím
se nám rázem den “prodlouží” o 1 hodinu. A že to někteří z nás odnesou týd-
nem únavy a bolestí hlavy? Koho to zajímá! Těch několik křiklounů brzy
zmlkne, televize nám předloží jiné katastrofy a život jde dál. Nu což. 

Útěchou nám může být skutečnost že naši předkové byli nuceni
podrobovat se této nepřirozené změně již více než 100 let. Pásmový (zimní a
letní) čas byl u nás totiž zaveden již 1.10.1891 a je uplatňován s výjimkou
období 1919 - 1939 a 1950 - 1978 až do dnešní doby.

Doufám jen, že se jednou dočkáme seriozního rozboru výhod a
nevýhod zavedení pásmového času. Snad se najde odborník, který se pokusí
posoudit, aniž by předem zaujal nějaké stanovisko, zda energetické úspory a
další ekonomické výhody vyváží ono nepohodlí, kterému jsme všichni
společně vystavováni.

-fš
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Přes pole muže lenivého šel jsem a přes vinici člověka nemoudrého,
a aj, porostlo všudy trním , a přikryly všecko kopřivy, a ohrada kamenná její byla
zbořená. A vida to, posoudil jsem toho; vida, pravím, vzal jsem sobě to k vý-
straze.

Maličko pospíš, maličko zdřímneš, maličko složíš ruce, abys
poležel, v tom přijde jako pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný.

Starý zákon - Kniha Přísloví, Kap. 24.30-34
Ukutnátě věc hněv a prudká prchlivost, ale kdo obstojí před závistí?

Starý zákon - Kniha Přísloví, Kap. 27.3
Jestliže bys nátisk chudého a zadržení soudu spravedlnosti spatřil v

které krajině, nediv se té věci; nebo vyšší vysokého šetří a ještě vyšší jsou nad
nimi

Starý zákon - Kniha Kazatel, Kap. 5.7  
Svou zemi jsme zdědili po svých předcích a máme ji půjčenou od

svých dětí
- staré japonské přísloví

V poslední den roku se v Kulturním domě uskutečnilo již druhé “Silve-
strovské vážení” němčických občanů. Tato akce má v Němčicích a na
Člupku, kde před lety před lety vznikla, dlouholetou tradici. Bouhužel
původní “Vážní kniha” vzala zasvé v polistopadovém střídání nájemců
Kamenné hospody. Tradici vážení se pokusili obnovit v “Hospůdce u
Mašků” kde toto vážení probíhá již několik let.

Po dostavění Kulturního domu byla tato tradice obnovena i v
něm. Byla založena nová Vážní kniha a uložena na Obecním úřadě. 

Při letošním vážení bylo celkem zváženo 42 návštěvníků.
Nejváženějším z němčických občanů byl stejně jako loni vyhlášen p.
Václav Štarman z Člupku. Na závěr celé akce byl nejváženějšímu
občanovi vystaven originální certifikát s podpisy vážní komise a
starosty obce.

-fš kk zz aa mm yy šš ll ee nn íí .. .. ..
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V únoru roku 2001 proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů. Jistě si větši-
na z Vás pamatuje vzrušené debaty o tom, jestli je nutné nebo dokonce zákon-
né vyžadování toho či onoho údaje. Ano, i výzvy k bojkotu sčítání se objevily.
Nakonec se ale vše urovnalo všichni jsme nakonec formuláře vyplnili a ode-
vzdali sčítacím komisařům. Český statistický úřad vydal z tohoto sčítání přehle-
dovou brožuru. Nejzajímavější údaje jsme pro Vás vybrali:

Okres Ústí nad Orlicí měl k 1.3.2001 celkem 112 obcí s 139 285
obyvateli. Nejmenší obcí okresu byla obec Pustina s 67 obyvateli, největší obcí
bylo město Česká Třebová se 17 095 obyvateli. Naše obec měla v den sčítání
celkem 893 obyvatel, z toho 460 mužů (z nich bylo 240 pracujících) a 433 žen
(z nich bylo 161 pracujících).

Z 893 občanů Němčic se přihlásilo 884 občanů k národnosti české,
1 občan k národnosti moravské, 2 občané k národnosti slovenské, 1 občan k
národnosti německé a 3 občané se nepřihlásili k žádné národnosti.

Součástí dotazníků byly i údaje o náboženském vyznání. Z 893
občanů uvedlo 449, že jsou bez vyznání, u 114 občanů nebyl tento údaj
vyplněn a zbývajících 330 věřících se přihlásilo k těmto náboženstvím: Církev
římsko-katolická 289, Českobratrská církev evangelická 25, Církev čsl. husit-
ská 6, ostatní 10.

Kromě zjišťování osobních údajů o občanech byly zjišťovány i údaje
o počtu domů a bytů včetně jejich velikosti. V Němčicích bylo zjištěno 332
domů, z toho trvale obydlených bylo 252. V těchto domech bylo zjištěno celkem
394 bytů, z toho 88 trvale neobydlených (33 slouží k rekreaci, 11 je obydleno
pouze přechodně a 18 je nezpůsobilých k obývání).

- fš
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Těsně před koncem loňského roku vyšla výpravná kniha: “Region

Orlicko-Třebovsko na přelomu tisíciletí”. Jedná se obrazovou publikaci s mi-
nimem textu, která má za úkol seznámit potenciální návštěvníky našeho kraje
s jeho krásami. Kniha obsahuje celkem 9 prezentací v rozsahu cca. 12 stran.
Některé obce mají prezentace samostatné, některé jsou společné několika
obcím. Němčicím (Člupku, Zhoři) je věnována polovina jedné z nich (celkem 6
stran). Hned úvodní fotografie (Západ slunce nad Zhoří) je dle mého názoru
nejkrásnějším obrázkem z celé knihy i přes nesprávně uvedený popis.

Textů je v publikaci skutečně minimum, přesto se snaží popsat u
každé obce místopisné poměry a nějakou lokální zajímavost. Navíc jsou  kromě
češtiny uvedeny i v německém, anglickém a polském překladu. 

Dle mého názoru se jedná o velice zdařilou publikaci. Pro ty, kteří by
chtěli mít uvedenou knihu doma existuje možnost zakoupit ji na Obecním úřadě
(do vyprodání zásob) za pevně stanovenou cenu 200 Kč. Pokud by se Vás již
nedostalo, nezoufejte, připravuje se dotisk, takže jich bude dostatek.

- fš
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Restaurace Kulturního domu v Němčicích pro Vás připravila na 4.,

5. a 6. dubna “Kančí hody”. Abychom zabránili sporům jak lze nejlépe
divočáka připravit, jestli s knedlíkem a se zelím nebo se šípkovou omáčkou,
připravily naše kuchařky raději 5 jinýchých jídel:

Kančí guláš Kančí maso na smetaně
Kančí řízek na žampionech     Kančí krkovice pečená na česneku

Kančí maso s brusinkovou omáčkou 
Dobrou chuť přejí zaměstnanci KD
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Fotbalisté TJ Sokol Němčice

začali podzimní část soutěžního ročníku
2002 - 2003 s jediným cílem - pokusit se
postoupit z naší skupiny do okresního pře-
boru II.třídy. Tomu odpovídalo i vhodné
doplnění kádru jak zkušenými hráči, tak i
nadějnými hráči mladšími a změna na
postu trenéra, kdy mužstvo převzal Po-
korný J. ml. Velice pěkným gestem bylo i
uspořádání sbírky na oblasti poškozené
povodněmi při prvním domácím podzim-

ním mistrovském utkání, která se setkala s příznivým ohlasem jak u hráčů, tak
u diváků. Vybraná částka byla osobně předána v jedné z nejpostiženějších ves-
nic na Mělnicku - v obci Zálezlice.

Ale zpět k fotbalu. Velkým kladem je , že  mužstvo zůstalo až na
některé nepatrné změny pohromadě. Všichni jsme věřili, že mužstvo bude
předvádět dobrý fotbal a bude bojovat o čelní umístění. Je jen škoda, že okres-
ní orgány nepřispěly svým dílem ke zvýšení soutěživosti v této třídě, neboť  ofi-
ciálně postupuje pouze jedno mužstvo do vyšší soutěže. Byli jsme si vědomi,
že pokud se někomu podaří utrhnout, tak zbytek hraje prakticky o nic. V této
třídě je to složitější i tím, že zde jsou celkem tři B-mužstva a zvláště u Vysokého
Mýta a Dobříkova jsme tušili, že budou těžkým oříškem. Mužstvo se však vyp-
jalo k výborným výkonům, čehož důkazem je, že jako jediné v podzimní části
neprohrálo. Díky dvěma remízám (a mrzí hlavně, že byly v domácím prostředí
), jsme však v tabulce druzí o bod za vedoucím celkem V. Mýta B, které bohužel
může kdykoliv postavit pro mistrovské utkání hráče A-týmu. V soutěži musíme
však bojovat až do konce, neboť je možnost v případě příznivých sestupů z B-
třídy, po-stoupit i z druhého místa. 

Chceme Vás tímto všechny pozvat  na naše zápasy, neboť i tuto
podporu budeme potřebovat. Hlavní podporu, kterou však potřebujeme je pod-
pora v organizování kolem fotbalu, protože je nás kolem tohoto dění stále méně
a mrzí nás, že se nenajde ani odezva mezi bývalými hráči němčického fotbalu. 
Neméně významná je i podpora finanční. Sponzorů v Němčicích je bohužel
málo a pokud skončí i podpora ze strany obce, máme obavy, aby tato sezóna
nebyla poslední. Myslíme , že by to byla velká škoda, i vzhledem k tomu, že již
od jara můžeme využívat areál kabin u hřiště, kdy takovéto zázemí bylo snem
již několika generací fotbalistů v Němčicích.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť !

- Výbor FO Sokol Němčice 
Rozlosování jaro 2003

Ne 13.4. 16:00 Králíky B doma
Ne 20.4. 16:00 Kunvald venku
Ne 27.4. 16:00 Dlouhoňovice doma
Ne 4.5. 16:00 Helvíkovice doma
Čt 8.5. 16:00 Brandýs n.O. venku
Ne 11.5. 16:00 Vysoké Mýto B venku
So 17.5. 16:00 Dobříkov B doma
So 24.5. 16:00 Boříkovice venku
Ne 1.6. 16:00 D. Čermná doma
So 7.6. 16:00 Rudoltice venku
Ne 15.6. 16:00 D. Dobrouč doma

mezi občany zájem.
Velice dobře  pracuje volejbalový oddíl, jehož činností je tzv. 

“Člupecké sportovní léto”. V letoším roce bude již  8. ročník tohoto  recesi-
sticky-sportovního klání. Léto začíná “Člupeckým pětibojem “ , recesistickým
kláním jehož nejoblíbenější disciplínou je pivní štafeta. Léto dále pokračuje tur-
najem ve volejbale smíšených družstev “O putovní pohár starosty obce
Němčice” (pro zajímavost uvedu, že v loňském 7. ročníku, poprvé zvítězilo
místní družstvo “Norků od Kačenky” ze Zhoře  a tím byla po dlouhé době
přerušena dlouhá řada výher “řetováků” a “třebováků” ). Následující akcí je
tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev, který letos proběhne  již po 21.
a léto končí dětským sportovním odpolednem ( kterého se pravidelně účastní
až 120 dětí).

Možná stojí za  zmínku, že v loňském roce se “Člupecký pětiboj”
odehrával na půdě Přívratské sjezdovky, kde se náš tým umístil jako třetí ,
nikoli pod tradičním jménem “Ferber”, ale pod názvem “Hostující domácí”. Tuto
akci pořádala řetovská BSL (Becherova strana lidu), která je pravidelným
účastníkem všech člupeckých akcí.

I  pro letošní rok se Člupecké sportovní léto léto chystá a doufám,
že se bude i nadále těšit velkému zájmu. Věřím, že se tam budeme všichni
setkávat, a to o to více v dnešní době, kdy k sobě lidé začínají mít moc daleko.   

- Milena Jilgová
K A R A T E D O    N Ì M È I C E

V září roku 2002 začal oficiálně fungovat Samurai - Klub bojových
umění a sportů v Litomyšli. Zastřešuje hned několik bojových umění, a to
karatedo, aikido a capoeiru. Právě zmiňované karatedo se cvičí pod dohledem
Jiřího Koháka v Němčicích. Oddíl je registrován v Českém svazu karate a
rovněž pod TJ Sokol Němčice. Po ukázce karate v místní tělocvičně nás mile
překvapil zájem místních dětí. Přišly ji sledovat celé rodiny. Proto jsou také v
oddíle často sourozenecké páry. Zpočátku bylo přihlášených dvacet zájemců.
V současné době se průměrný počet na trénincích rovná dvanácti. Cvičí se v
malé tělocvičně němčické základní školy.

Velkou událostí pro všechny začátečníky bylo první páskování.
Zúčastnilo se jedenáct zájemců. Jejich šikovnost byla po zásluze oceněna
prvním páskem. Oddíl dostal již první nabídku vystoupení na veřejné akci -
maškarní ples v Němčicích. Všichni se pilně připravovali, aby ukázali, co se za
půl roku naučili.

V budoucnosti se počítá s účastí na různých regionálních a dále i
národních závodech. Jsou zde mladé naděje, které by mohly sbírat dobrá
umístění i na vyšších soutěžích, pokud vydrží. Doufáme, že se nám bude i
nadále dařit a neustále zlepšovat cvičební podmínky. Průběžně hledáme větší
prostory a sháníme finance na pořízení tatami (žíněnka na cvičení), které je
pro závodníky velmi potřebnou součástí tréninku.

Poděkování patří všem místním, kteří nás podporují a fandí. Zdejší
podpora sportu je znatelná.

- Jiří Kohák

Z l a t ý  p á s e k , zpravodaj Obce Němčice. Vychází 4x ročně, vydává Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, tel. 461 610 107. 
Náklad 250 výtisků. Redakce: Obecní zastupitelstvo. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 14196.
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Okénko ze sportu ....
Jak jistě všichni víte v obci Němčice je TJ SOKOL Němčice. Jedno-

ta má několik oddílů a jedním z nich je Česká asociace sportu pro všechny
(ČASPV). V tomto oddílu je 41 členů. Jsou zde registrováni všichni cvičitelé v
obci tj. Josef Pokorný st., Jiří Dubišar, Milena Jilgová, Ing.Libuše Umová, Ivan
Škeřík, Karel  Kopecký a Radka Škeříková. Dále to jsou děti s klasickou gym-
nastikou, dorostenky a ženy na aerobic, volejbalový oddíl a lyžaři.

O klasická cvičení, která  probíhala v tělocvičně ZŠ v tuto dobu není


