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S t a r o s t y

Vážení spoluobèané,
setkáváme se spolu po dlouhé a koneènì poøádné zimì, která
musela jistì všem pøíznivcùm zimních sportù a radovánek udìlat radost. Nám
naopak velký pøídìl snìhu pøináší mnohem více starostí, pøedevším ve Zhoøi,
kde pøi takovém množství, vzhledem k omezenému prostoru, není kam sníh
vyhrnovat. Právì proto jsme také byli nìkolikrát na nedobrovolné "návštìvì" v
plotech nìkterých spoluobèanù. Komplikace nám také pøinesl úraz jednoho
zamìstnance (L.M.), který je již tøetí mìsíc doma se zlomeninou. Celá tíže
zimní údržby tak zùstala na bedrech druhého z nich (M.V.).
K zimní údržbì chci ještì dodat, že posyp provádíme a budeme
provádìt pouze v nezbytnì nutném rozsahu na exponovaných místech, jako
jsou napø. kopeèky, pøístupy k prodejnám, MŠ apod., pøípadnì pøi velkém
náledí. V této souvislosti se jako nejproblémovìjší jeví úzké a strmé komunikace na severním svahu ve Zhoøi, nìkteré na Èlupku, které pøi teplotách
okolo 0 °C v kombinaci s mokrým a tìžkým snìhem jsou v urèitý okamžik velmi
tìžko sjízdné. V nìkterých pøípadech lze vzniklý problém øešit odpovídající
zimní výbavou vozidla, jindy nezbude nic jiného, než vzít si do rukou lopatu a
pøiložit ruku dílu, apod. Je nezbytné smíøit se se skuteèností, že když se
prohrnuje sníh na jedné nebo na obou stranách vozovky, obvykle zùstane
mulda, kterou je potøeba ruènì proházet.
Dlouhá a nároèná zima spojená s pracovní neschopností jednoho
zamìstnance výraznì zasáhla do plánu práce a oprav. Jinak øeèeno, až na
bìžnou údržbu a drobné opravy, jsme za zimu kromì zimní údržby nestihli nic
jiného. O èinnosti plánované na letošní rok se hovoøí na jiné stranì tohoto
èísla. Chci jen doplnit, že i když tam nenajdete žádné velkolepé investièní
zámìry, i tak se jedná o finanènì nároèné akce, které z obecního úètu odèerpají okolo 3/4 milionu Kè, aniž to bude nìkde vidìt. Ale o tìchto nìkolika
hubených letech údržby a oprav jsem již nìkolikrát hovoøil a již se k tomuto
tématu nebudu vracet. Já osobnì se domnívám, že na nìjakou vìtší investici
bude možno pomýšlet nìkdy okolo roku 2006, tedy v dobì, kdy budou splaceny úvìry a pùjèky použité na I. etapu plynofikace obce.
Dalším jistì velmi diskutovaným tématem je pronájem restaurace
Kulturního domu v Nìmèicích. Zanedlouho uplyne 1/2 roku od podpisu nájemní smlouvy a bude tedy èas na zhodnocení tohoto období. Provoz restaurace
Kulturního domu a Kulturního domu takového je èastým a vdìèným tématem
pro diskusi na zasedáních zastupitelstva obce. Pro úplnost uvádím, že v tuto
chvíli jsou plnìny závazky nájemce vyplývající ze smluvních ujednání vùèi
pronajímateli, obci Nìmèice. Jak dalece je nový provozovatel restaurace
úspìšný, ponechávám na úsudku všech jejich návštìvníkù, kteøí sami mohou
posoudit stávající rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.
Zpìt k pìknému jarnímu poèasí, které nás pøímo vyzývá k jarnímu
úklidu. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem obèanùm, kteøí jarní úklid
neomezili jen na vlastní území, ale rozšíøili svoji pracovní èinnost, na blízké a i
vzdálenìjší okolí svých obydlí a svou prací tak pøispìli k pøíjemnìjšímu
prostøedí v naší obci. Myslím, že toto je správný smìr, jak znovu najít cestu ke
spoleèné komunikaci, která je v tomto prostoru a èase silnì pošramocená. Ale
to je plošný jev v celém státì. Skuteèností ale je, že tzv. výhody sousedského
života na vesnici se nìkde pomalu, nìkde velmi rychle, stávají minulostí. Je
zcela bìžným jevem, zavøít za sebou branku u plotu a nezajímat se o nic
kolem sebe.
Ještì bych se chtìl krátce zastavit u sbìru a odvozu tøídìných
odpadù a smìsného TKO. Obec má v úmyslu doplnit stávající systém svozu a
separace odpadù dvìma (až tøemi) sbìrnými dvorky, které by byly otevøeny
alespoò 1x týdnì a bylo by tím umožnìno obèanùm èastìji se zbavovat
odpadù. S tím souvisí i snaha o rozšíøení sortimentu separovaných odpadù

bìhem roku 2004, a to na bílé a barevné sklo, tøídìný papír, apod. Obracím se
proto na Vás, na obèany obce, s výzvou k zlepšení separace a zvýšení
množství vytøídìných opadù a snížení tak množství zbytkového smìsného
komunálního odpadu. Èím více bude vytøídìných, druhotnì zpracovatelných
odpadù, tím více ušetøíte svých penìz . Vysvìtlení je následující:
Obec Nìmèice je zapojena v systému EKO-KOM, což znamená, že na základì
roèní evidence separovaných opadù, jsou obci vypláceny finanèní odmìny,
odmìny za odevzdané množství vytøídìných opadù, druhotnì zpracovatelných
odpadù.
Sazby odmìn za zajištìní recyklace odpadù z obalù v obcích platné od 1. 10.
2003. Sídla do 3 000 obyvatel
Výtìžnost sbìru
na obyvatele
(kg/rok)

Platba za zajištìní recyklace
(Kè/t obalových komunálních odpadù)
Papír
Plasty
Sklo
Kovy Kombinovaný
materiál
< 15
1 630
4 900
590
1 500
2 900
*15 - 30
1 760
5 100
620
1 700
3 000
> 30
1 860
5 400
700
2 100
3 200
* obec Nìmèice má výtìžnost sbìru odpadu 15 - 30
Takto získané finanèní prostøedky jsou opìtovnì zapojeny jako pøíjem do odpadového hospodáøství, tím dojde ke snížení celkových nákladù na
svoz a separaci odpadù o tuto položku, a tím i ke snížení celkového výsledného
poplatku za TKO na obèana a rok.
V roce 2003 byla obec Nìmèice producentem následujícího množství odpadù:
Druh odpadu
množství (t)
Druh odpadu
množství (t)
Obaly
0,088
Oleje a tuky
0,014
Pneumatiky
0,585
Barvy, laky, apod.
0,273
Asfaltové smìsi
0,860
Léèiva
0,005
Papír a lepenka
1,912
baterie, akumulátory 1,131
Sklo
4,590
Elektronika
1,350
Záøivky, apod.
0,002
El. materiál
0,020
Plasty
2,330
Kovy
7,170
Lednièky, apod.
1,000
Smìsný TKO
205,640
Objemový odpad
1,100
Již letmý pohled na výše uvedený pøehled odpadù nám prokáže, že
naše obec je velmi hluboko pod svými možnostmi. Prokazuje to i skuteènost,
že velké množství separovatelných odpadù konèí tam, kde nemá, tedy v kamnech nebo v popelnicích. Neberme otázku separace na lehkou váhu, nebo• v
blízké dobì je pøedpokládán významný nárùst poplatkù za ukládání smìsného
TKO (odpadu z popelnic) na skládky a zvýšení tlakù na tøídìní odpadù, èemuž
budou odpovídat i zvýšené, výše zmiòované odmìny za vytøídìné odpady.
Na závìr bych chtìl všem popøát hodnì pìkných
jarních dní a pøíjemných zážitkù v letošním roce 2004.
- Ing. Josef Racek, starosta
P.S. Ještì jedna pøipomínka - stává se zvykem, že chybí-li nìkomu nìjaký
materiál, tak si pro nìj bez skrupulí zajde do obecní ohrady nebo na sportovní
høištì. Tak tomu bylo i nedávno, kdy si "neznámý" chmaták odnesl fošny z
ohrady a pletivo do betonu z balkónu sportovních kabin. Nebylo to poprvé. Je
to opravdu krásný pøíklad vzájemné sousedské spolupráce.

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se

v období 01/2004 - 03/2004 sešlo celkem 6x. Z pøijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Nìmèice schválilo
C pøíspìvek SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých),
oblastní poboèce Èeská Tøebová, pøíspìvek ve výši 2.000,- Kè na rok 2004.
C zøizovací listinu Rady školy, Základní školy Nìmèice, okres Ústí nad Orlicí,
s úèinností od 1. 1. 2004.
C nákup a zajištìní materiálu pro SDH Nìmèice v následujících prioritách:
1) výzbroj hasièské støíkaèky:
- hadice B
- 5 ks
- hadice C
- 7 ks
- pákový rozdìlovaè
- 2 ks
- savice
- 2 ks
2) zásahové vozidlo
3) vycházkový stejnokroj
- 10 ks
Možnost zmìny priorit dle okolností.
C na základì projednání žádosti p. Mrkose, provozovatele restaurace KD v
Nìmèicích posunutí splátek za odkoupené zásoby z 1/2004 - 10/2004 na
3/2004-12/2004. V pøípadì dohody v této vìci bude zpracován písemný
dodatek ke smlouvì o prodeji zásob, který bude pøedložen ke schválení zastupitelstvu obce Nìmèice. V dalších bodech zùstává nájemní smlouva a
smlouva o prodeji zásob nezmìnìna.
C žádost p. V. Øejhy, N 76 o skácení bøízy a probírku náletových porostù, za
podmínky že kácení bude provádìno za úèasti VÈE HK.
C kupní smlouvu o prodeji p.p. 58/5 o výmìøe 256 m 2 manželùm
Tkadleèkovým za cenu dle znaleckého posudku è. 3120/015/04 ze dne 2. 2.
2004, a to za celkovou cenu 5.450,- Kè. Zámìr byl uveøejnìn na úøední desce
obce od 17. 10. 2003 do 12. 11. 2003
C protokoly o øídících a veøejnosprávních kontrolách provedených výbory obce
Nìmèice v r. 2003, vèetnì upraveného plánu kontrol za r. 2003.
C prohlášení o vlastnictví p.p. KN è. 100/4 a p.p. KN è. 101/3 v obci a k.ú.
Nìmèice a smlouvou ze dne 18. 2. 2004 o prodeji tìchto nemovitostí
manželùm Rackovým za cenu 5.190,- Kè.
C ukonèení hospodáøské èinnosti Kulturního domu Nìmèice k 29. 2. 2004.
Finanèní prostøedky hospodáøské èinnosti dle úèetní závìrky k 29. 2. 2004
budou zapojeny do rozpoètu obce Nìmèice.
C skácení 2 ks bøíz na základì žádosti p. V. Øejhy ze dne 10. 1. 2004 a
proøezávku náletových porostù na základì žádosti p. V. Øejhy ze dne 19. 1.
2004 Termín provedení prací do 31. 12. 2005 s uložením náhradní výsadby do
stejného termínu, tedy do 31. 12. 2005.
C smlouvu o dílo na poøízení PD na rekonstrukci a rozšíøení oprav veøejného
osvìtlení ve Zhoøi, è. 560000881-309/6 s VÈE - montáže, a. s., Pardubice, v
cenì díla 12.474,- Kè.
C na doporuèení stavebního výboru ohlášení drobných stavebních úprav v
domì èp. 18 na Èlupku, v rozsahu uvedeném v ohlášení p. Lukáše Pavliše ze
dne 17. 2. 2004, tj. opravu støešní krytiny a zateplení.
C proøezávku náletových porostù, vèetnì dvou bøíz na p.p. KN è. 1696/22, 23,
24, 25 (u èp. 66 v Nìmèicích). Proøezávku provede p. J. Veselý, Nìmèice 12.
Stromy a porosty, které nebudou skáceny budou barevnì oznaèeny.

C rozpoèet na r. 2004 jako vyrovnaný, a to:
Pøíjmy : 8.622.000,- Kè
Výdaje : 8.622.000,- Kè
C Zamìøení èinnosti na opravy a údržbu obecního majetku.
Investice: oprava komunikací
150.000,- Kè
oprava a nátìry oken OÚ
60.000,- Kè
rozšíøení a rekonstrukce osvìtlení ve Zhoøi
80.000,- Kè
oprava hasièské zbrojnice garáží v Nìmèicích
60.000,- Kè
poøízení hasièského vozu AVIA pro SDH Nìmèice
60.000,- Kè
opravy terasových støech KD a MŠ
100.000,- Kè
rozšíøení kanalizace na Èlupku a v Nìmèicích
60.000,- Kè
nákup nádob na separovaný sbìr
50.000,- Kè
C stavební zámìr p. J. Karlíka, ml., Nìmèice 113, pøístavbu truhláøské dílny na
p.p. KN è. 251, u rodinného domu na st.p. 251 v Nìmèicích. Investièní zámìr
výstavby drobné provozovny je v souladu se schváleným ÚPSÚ obce
Nìmèice, ve znìní pøíloh è. 1 a è. 2 k této dokumentaci.
C na doporuèení stavebního výboru skácení 6 ks bøíz na p.p. KN è. 650 a
651/1 v obci a k.ú. Nìmèice, dle žádosti C&N AUTO, s. r. o., se sídlem v
Nìmèicích 105, ze dne 21. 1. 2004.
C smlouvu o úhradì èásti neinvestièních nákladù za docházku žákù na II. stupeò základních škol v Èeské Tøebové ve výši 20.400,- Kè (8 žákù)
C podání žádosti o finanèní pøíspìvek na nákup technického
vybavení
SDH v Nìmèicích ze zdrojù PU kraje, dle požadavkù SDH na r. 2004.
C pøípravu obce na zmìny v systému shromažïování, separace a uložení
odpadù v obci Nìmèice. Budou vybudovány 2 - 3 sbìrné dvory v místních
èástech obce, v Nìmèicích a Zhoøi. Pøedpoklad je zahájení výstavby sbìrného
dvora v r. 2004 ve Zhoøi, v souvislosti s výstavbou garáží.
C plán kontrolní èinnosti na r. 2004
C náplò èinností pracovních výborù obce Nìmèice
C pøijetí pracovníka na VPP, za podpory pracovního místa z úøadu práce, a to
do 30. 11. 2004.
C dodatek ke kupní smlouvì o prodeji zásob v Kulturním domì ze dne 3. 11.
2003, ve vìci posunutí splátek zásob z 1-10/2004 na 3-12/2004. První splátka
bude z èásti uhrazena zálohovanými obaly, které obec vrátí na svá obalová
konta - bude vrácena uhrazená záloha.

Zastupitelstvo obce Nìmèice neschválilo
D zakoupení inventáøe v prodejnì ve Zhoøi dle nabídky p. Fišerové.
D žádost p. Františka Fišera, Z 76 o snížení poplatku za odvoz TKO pro rok
2004 a žádost p. Zdeòka Fryaufa, Nìmèice 16 o prominutí poplatku za odvoz
TKO na rok 2004. Žádosti budou jedním z podkladù pøi projednávání poplatku
za odvoz TKO na r. 2005.
D žádost p. D. Šaradína, Nìmèice 125 o pronájem prostoru k ubytování v
budovì OÚ v Nìmèicích od 1. 9. 2004. Prostory budou ponechány pro potøeby OÚ Nìmèice.
D žádost o prominutí poplatku za TKO p. I. Orolinové z èp. 65 ve Zhoøi, jako
neopodstatnìnou.
-OÚ

Informace stavebního výboru
Vážení spoluobèané,
vzhledem k tomu, že se objevily již 2 žádosti obèanù o souhlas s rozdìlením
pozemkù, které však kolidovaly s geometrickými plány vypracovanými na
náklady Obce a Obecní zastupitelstvo proto svùj souhlas odepøelo.
Tyto geometrické plány nechala obec vypracovat obvykle za
úèelem narovnání vlastnických vztahù mezi obèany a obcí, zdìdìných z
období pøed 17. 11. 1989 a nìkteré z tìchto geometrických plánù stály i
nìkolik desítek tisíc korun. Proto je naší povinností vás upozornit na to, že k
rozdìlení pozemkù (a to i soukromých) je tøeba souhlasu obce. Bez tohoto
souhlasu katastrální úøad rozdìlení pozemkù neprovede. Souhlas obce je
vhodné projednat pøedem, protože tak lze zabránit zbyteèným výdajùm za
geometrické plány, které pro nesouhlas obce nebude možné zapsat. Geodetická kanceláø totiž není povinna vás informovat o tom, že existuje jiný
geometrický plán týkající se dìlených pozemkù (i když o nìm tøeba ví,

protože ho pro Obec vypracovávala).
Obec v zásadì udìluje souhlas k rozdìlení soukromých pozemkù
vždy, pokud je plánované využití nových pozemkù v souladu se schváleným
Územním plánem sídelního útvaru (ÚPSÚ) a pokud na úpravu hranic
dotèených pozemkù neexistuje geometrický plán vypracovaný na náklady
obce. Souhlas je rovnìž udìlen i v pøípadì existujícího geometrického plánu
vypracovaného na náklady obce pokud je tento do novì vypracovaného geometrického plánu zahrnut. Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) je k dispozici na Obecním úøadì a je možné do nìho kdykoli, v úøedních hodinách,
nahlédnout.
Vìøte, že naším zámìrem není pùsobit vám obtíže a zbyteèné
finanèní výdaje, pouze snažíme ochránit již vynaložené prostøedky Obce
pøed zbyteèným znehodnocením.
- František Šauer

PLÁN ÈINNOSTI na rok 2004
Èinnost je zamìøena pøedevším na
opravy a údržbu stávajícího obecního majetku,
které byly vzhledem k velkým investièním akcím v
minulých letech opomíjeny, a na menší akce
investièního charakteru.
INVESTICE
- kanalizace k èp. 25, 27, 57 a 58 na Èlupku
spoleènì s kanalizací pro odvod povrchových vod
- kanalizaèní pøípojka k objektùm hasièské zbrojnice a obecních garáží vèetnì výstavby sociálních zaøízení v obou budovách
- rozšíøení osvìtlení v Nìmèicích u prodejny
- nákup sbìrných nádob na rozšíøenou separaci +
výmìna starých nádob
- vodovodní pøípojka k objektu hasièské zbrojnice
- nákup vozidla pro SDH Nìmèice

- budování protipovodòových opatøení
- pøíprava zastávek pro pøechody
- drobné práce na sportovním areálu

vlastnictví obce Nìmèice vèetnì majetku ZŠ
Nìmèice
- pìstební èinnosti v lese

OPRAVY A REKONSTRUKCE
- opravy terasových støech MŠ, KD, ŠJ
- opravy místních komunikací
- oprava a nátìr oken budovy OÚ
- oprava dopravního znaèení v obci
- oprava a rozšíøení veøejného osvìtlení ve Zhoøi
- opravy veøejného osvìtlení v Nìmèicích
- opravy mostkù a propustí
- opravy poškozených oplocení po zimní údržbì

ADMINISTRATIVNÍ ÈINNOST
- vedení agendy obce Nìmèice
- majetkoprávní úkony
- výkon státní správy v oblasti stavebního zákona,
ochrany životního prostøedí, sociální oblasti, pøestupkové komise, apod.
- zajištìní provozu vodovodu a kanalizace
- pøíprava projektových úkolù a projektové dokumentace na rekonstrukce ÈOV, pøíprava pozemkù
pro výstavbu RD v Nìmèicích a ve Zhoøi, mateøské
centrum, rodinné centrum èp. 98 v Nìmèicích,
obnova rybníka
- pøíprava výstavby sbìrných dvorkù v Nìmèicích a
ve Zhoøi
- OZ

ÚDRŽBA
- údržba veøejné zelenì
- proøezávky náletových porostù a køovin
- výmìny vodomìrù
- veškerá údržba objektù, zaøízení a techniky ve

C e n y v o d n é h o a s t o è n é h o ( v K è / m 3) k 3 0 . 6 . 2 0 0 3
Skuteènì realizované ceny vèetnì DPH v
roce 2003
VHS Vejvanov
10,50 vodné
Lesy-voda Pilníkov
12,80 vodné
Skup. vod. Dobrochov
15,75 vodné
VAK Žacléø
19,86
NÌMÈICE
22,50 vodné
VTS Poèátky
23,13
Vodár. spol. Lánov
23,45
Vodár. spol. È. Tøebová
25,83
ADAVAK Adamov
26,25
Krnovské VAK
26,78
Vencl-servis Žamberk
26,78
Vodospol Klatovy
26,86
Mìstské IS Studénka
27,20
Sdr. obcí Rokytnická voda 27,83
VAK Kdynì
28,35
Svazek obcí Plumlov
28,47
Vodovody Litomyšl
28,98
VAK Rtynì v Podkrkonoší 29,40
VAK Trutnov
29,93
MÚ Slušovice
30,95
VODAK Humpolec
31,00
KaV Starý Plzenec
31,91
Chodské VAK
32,33
VS Sitka Šternberk
33,35
Voda Èervený Kostelec
33,42
Mìstské VAK Jaromìø
33,80
Severomoravské VAK
34,42
VAK Malé Svatoòovice
34,50

Jak je to s

VAK Vsetín
Mìstské VAK Vrchlabí
VAK Zápy
VAK Vysoké Mýto
VAK Náchod
Vodárna Plzeò
VHS Èerlinka
VH spol. Dobøíš
VAK Jablonné n. Orlicí
Šumavské VAK Klatovy
VAK Jesenická
Frýdlantské vod. sdružení
RAVOS Rakovník
VAK Hluèín
VHS Benešov
Mìstské VAK Hostinné
VAK Pøerov
VAK Kromìøíž
Ostravské VAK
Mìstské VAK Úpice
VAK Havlíèkùv Brod
SLAVOS Slaný
Pražské VaK
VAK Turnov
VAK Zlín
REVOS Rokycany
Šumperská VH spol.
VAK Chrudim
VAK Karlovy Vary
VHOS Moravská Tøebová

DPH

v

EU

Vzhledem k tomu, že se nás naši zvolení zástupci snaží pøesvìdèit
o tom, že to èi ono zboží èi službu je tøeba zaøadit do skupiny zdaòované základní (rozumìj vyšší) DPH, pokusil jsem se vytvoøit pøehled o základních
sazbách DPH ve státech EU.
Úsudek nechávám na každém z Vás.

Dánsko
Švédsko
Island
Norsko
Finsko
Belgie

25 %
25 %
24,5 %
24 %
22 %
21 %

Irsko
Itálie
Rakousko
Francie
Nizozemsko
Øecko

21 %
20 %
20 %
19,6 %
19 %
18 %

Velká Británie 17,5 %
Portugalsko
17 %
Nìmecko
16 %
Španìlsko
16 %
Lucembursko 15 %

34,55
34,80
34,84
34,86
35,02
35,13
35,21
35,46
35,60
36,21
36,27
36,83
36,90
36,94
36,96
37,11
37,11
37,12
37,25
37,31
37,71
38,49
38,57
39,09
39,17
39,55
39,90
39,97
40,09
40,23

Støedomoravská vodárenská 40,45
VAK Vyškov
40,80
CHEVAK Cheb
40,95
Slovácké VAK Uher. Hradištì 40,95
Aquaservis Rychnov
41,00
Aqua Pøíbram
41,09
Stavokomplet Brandýs
41,19
Severoèeské VAK
41,48
VAK Prostìjov
41,88
Vodár. spol. Vejprty
41,94
1. JVS Èeské Budìjovice
42,29
VAK Hradec Králové
42,30
VOSS Sokolov
42,33
VHOS Jièín
42,38
VOD. a. s. Brno
42,40
VODOS Kolín
43,53
VAK Mladá Boleslav
43,64
Vodárny Kladno-Mìlník
44,10
VAK Hodonín
44,28
Brnìnské VAK
44,69
VAK Beroun
45,17
VAK Pardubice
46,04
VAK Bøeclav
46,20
VAK Jižní Èechy
46,22
VAK Øíèany
46,41
VHS Vrchlice-Maleè
47,21
VAK Dvùr Králové
47,41
VAK Nymburk
49,93
BRVOS Bruntál
56,13
- dle kalkulaèního šetøení VaK

Špatný vztah nìkterých našich spoluobèanù k obecnímu majetku je
mi dostateènì znám. Za léta práce na Obecním úøadu jsem vidìl mnoho pøípadù. Bohužel i pøesto se mi stane, že mì nìco pøekvapí. Naposled to byl
ponièený komín plynové kotelny na bývalé školní jídelnì.
Je zcela mimo mé chápání jak, nebo èím, pøemýšlí aktéøi takovýchto
excesù. Jim se možná na chvíli uleví, nebo se pøed nìkým “ukážou”, ale pro
obec to jsou jen další zbyteènì vynaložené peníze, které by bylo možné zcela
jistì využít na nìco prospìšnìjšího.
- FŠ

Pøíští èíslo pøinese:
Nìmèický rodák - malíø Antonín Dvoøák
Starostové v Nìmèicích - II.

Starostové

v

Nìmèicích

Posledním rychtáøem vrchnosti stanoveným byl do
r. 1848 František Èástek z èp.1.
- Prvním starostou ve svobodném konstituèním
Rakousku byl zvolen (zpùsob volby není znám) Jan
Bartoníèek, sedlák èp.62.
- V letech 1849-1854 byl starostou Jan Fikejz, rolník èp. 58, tehdáž hostinský v horní hospodì.
Písaøem za nìho byl František Èástek èp. 1.
- V letech 1855-1857 byl starostou Václav
Sedláèek, rolník èp. 75. Písaøem Josef Koláø,
šenkýø z prostøední hospody.
- V letech 1858-1879 byl starostou Josef Fryouf,
chalupník a soustružník èp.16. Josef Fryouf zastával také písaøství sám, za oboje mìl platu roènì 100
zlatých. Za úøadování Josefa Fryoufa stal se v

Nìmèicích r.1864 øídícím uèitelem Antonín Šlegl.
Dále postavená byla kaple a provedená nadstavba
školy r.1874 postavená také za nìho r.1863.
- V letech 1880-1882 byl starostou Jan Sedláèek
èp. 75
- V letech 1883-1889 byl starostou Ferdinand
Brachtl, mlynáø v Nìmèicích èp. 7.
- V letech 1889-1891 byl starostou Josef Karlík,
rolník èp. 57, pozdìjší nìmèický kronikáø.
- Roku 1891 byl starostou Josef Païour, rolník
èp. 46, který byl pouze 1/2 roku a pro churavost se
úøadu vzdal.
- V letech 1891-1899 byl starostou Josef Èáslávka,
rolník èp. 2, kterýžto úøad i písaøství zastával stále
za plat 100 zlatých roènì. Koncem roku 1899 se z
úøadu podìkoval a na zlomek periody
zvolen 30. prosince 1899 Josef
Dubyšar, krejèí a chalupník èp. 101.
Roku 1900 byl starostou Josef
Opìt se nám rok s rokem sešel. Poslední den
Dubyšar,
krejèí a chalupník èp. 101.
starého roku byl v místním Kulturním domì již tradiènì vìnován
našemu nìmèickému ”Silvestrovskému vážení” obèanù, které - V letech 1901-1910 byl starostou
se konalo pod záštitou “Spolku pro zachování místních kul- František Podhajský, mlynáø v
turních tradic”. V Kulturním domì již potøetí. Kromì místních Nìmèících èp. 71, spoluzakladatel

Silvestrovské vážení

obèanù se letos k pøevážení dostavila i nemalá skupina obèanù
pøespolních. Pøišli z Litomyšle, Suché, Pazuchy, Sloupnice,
Vlèkova i Pøívratu.
Vážení se vydaøilo. Organizátoøi tentokrát zajistili
dostateèné množství závaží, aby se neopakoval incident z loòska, kdy pøi vážení “Nejváženìjšího” z našich obèanù závaží
došla a váha musela být stanovena ponìkud nepøesnì. V nìkterých ojedinìlých pøípadech byli sice obèané (tedy hlavnì
obèanky) se zjištìnou váhou do té míry nespokojeny, že
zakázaly její veøejné vyhlášení; extrémem byla paní, která si
dokonce vyzula boty a na váhu vystoupila v bílých (!)
ponožkách; ale vìtšina vážených brala celou akci tak, jak se v
tento den patøí, to jest s nadhledem a dobrou náladou.
Letošní úèast byla nad oèekávání vysoká, zøejmì
proto, že na rozdíl od pøedchozích let to bylo letos jediné
“Vážení” v Nìmèicích. Pøišlo celkem 119 obèanù. Z toho bylo 78
místních a 41 pøespolních. Nejmladšímu úèastníkovi, vlastnì
úèastnici byly pouhé 2 roky. Celkem 23 obèanù dosáhlo váhy
100 kg a vyšší.
Nejváženìjším
obèanem Nìmèic se pro rok 2003 stal
Ladislav Jandík ml.
Blahopøejeme!
Pivo bylo dobré, obsluha vzorná. Snad jenom
gulášek byl na nìmèické pomìry ponìkud drahý. Škoda jen, že
letos nevyšel tradièní silvestrovský “Nìmèický bodlák”.
- Spolek pro zachování místních kulturních tradic

-

I

Kampelièky v Nìmèicích, funkcionáø mnoha spolku
a korporací jak místních tak také okresních (pøedseda Kuraturia zimní hosp. školy v Litomyšli pøedseda
Skladištního družstva v Litomyšli, pokladník Okresního sdružení chovatelù a jiných). V Nìmèicích
nebylo funkce, kterou by po urèitou dobu nebyl
zastával. František Podhajský, až do konce svého
plodného, altruismu zasvìceného života, ponechal
si funkci pokladníka v Kampelièce a kronikáøe obce.
Zemøel, všemi milován 16.kvìtna 1938, stár 70
rokù.
- V letech 1910-1913 byl starostou Jan Sedláèek,
rolník èp. 75, písaøem Eustach Rypka øídící uèitel v
Nìmèicích, který pùsobil zde od r.1909 po øídícím
uèiteli Bernardu Benišovi, který nastoupil v
Dol.Újezdì
- V letech 1913-1919 byl starostou Antonín Jiskra,
rolník èp. 46.Období toto je památné a dùležité tím,
že v nìm odehrálo se nejvìtší drama poslední
doby:První svìtová válka v letech 1914 - 1918. Za
nìho postavila se nová škola v r.1914 a provedeny
menší úseky silnice po obci.
- Podle Obecní kroniky

VÝZVA ! - VÝZVA ! - VÝZVA !
Vyzýváme obèany, kteøí mají zájem o práci ve volebních komisích, aby se pøihlásili na obecním úøadì. Jedná se o zodpovìdnou práci, èasovì nepøíliš nároènou. Detaily lze zjistit na
Obecním úøadì. Nejbližší volby budou volby do Evropského parlamentu na území ÈR se
konají ve dnech 11. a 12. èervna 2004. Vyhodnocení bude zahájeno po 22.00 hod. 13. 6.
2004 po uzavøení poslední volební místnosti v EU.
- OZ

Ohlédnutí za plesovou sezónou
2004
31.1.2004 se v kulturním domì konal 3. Obecní ples. Pøed plesem probíhaly
velké pøípravy, ženy z OZ chystaly jednohubky , seøazovala se veliká tombola, balily se lístky
do tomboly (mimochodem práce za trest), uklízel se sál a pøilehlé prostory.
Pøed zahájením plesu starosta rozhodl, že každý host bude pøi vstupu pøivítán
štamprlièkou a na zakousnutí dostane jednohubku. Pøíchozí si libovali.
Plesem celý veèer provázela skupina Proxima z Vysokého Mýta pod vedením p.
Milana Absolona. Tato skupina byla v Nìmèicích poprvé, ale urèitì ne naposledy, sálem
znìla po celý veèer krásná hudba pro všechny generace a tak jsme se všichni dostateènì
“vyøádili” (vèetnì tìch, kteøí by podle obèanek, už moc øádit nemìli). K plesùm patøí
samozøejmì i pøedtanèení, které zabezpeèila taneèní skupina z Pedagogické školy v Litomyšli. Po jedenácté hodinì si ti š•astnìjší z nás vyzvedli vyhrané ceny a potom už se dlouho
do noci jen a jen tanèilo a pilo, kolikrát i víc pilo než tanèilo.
Tak milé dámy, už teï zaènìte pøipravovat vaše drahé polovièky na to, že za rok
bude další obecní ples a musíte mít jisto jistì nové šaty. Tak zase za rok všichni v dobré
pohodì na obecním plese nashledanou.
- MJ

Základní škola
Ve støedu 10.3.2004 mohly dìti ze ZŠ a MŠ obdivovat krásu exotických
zvíøátek, které nám pøijel ukázat pan Petr Augustýn. Vidìly velké papoušky ara, papouška
žako, papouška amazonského a papouška senegalského. Všemu pøihlížela opièka makak.
Dìti se dozvìdìly mnoho zajímavých vìcí z oblasti chovu a života tìchto exotických
zvíøátek, ale nejvìtší radost mìly z pøímého kontaktu s nimi. Mohly si je pohladit a nìkteøí
odvážní chvilku i podržet.
Nakonec se nìkolik dìtí nechalo se zvíøátky vyfotografovat. Fotografie budou k
nahlédnutí i na internetu ( http://home.tiscali.cz/ptactvo ).
Myslím,že pro dìti to byl velmi pìkný a nezapomenutelný zážitek.
- Alena Kohútová

Zøízení 5. roèníku pøi ZŠ Nìmèice
V poslední dobì se rodièe stále èastìji dotazovali, zda by bylo
možné na naší škole zøídit i 5.roèník, aby dìti dokonèily celý 1. stupeò zde a
nemusely pøestupovat do Litomyšle. Obecní zastupitelstvo se k tomuto
zámìru staví kladnì a podporuje ho. Nás samozøejmì nejvíce zajímal názor
rodièù. Proto jsme koncem loòského roku uspoøádali mezi rodièi žákù školy a
mateøské školy anketu, kde jsme se dotazovali, zda preferují souèasný stav,
nebo jsou pro zøízení 5. roèníku. Na všech anketních lístcích, které se nám
vrátily, se rodièe k zámìru vyjádøili kladnì.
Od 1.9.2004 tedy bude 5. roèník na naší škole zøízen. Dùvìry
rodièù si velice vážíme a vìøíme, že se nám i dìtem bude práce dobøe daøit .

- Lydie Vìneèková

V úterý 2. bøezna jsme se s dìtmi ze základní školy vydali nahlédnout do soukromí slavného litomyšlského rodáka Bedøicha Smetany. Letos je
tomu právì 180 let od doby, kdy se tento svìtoznámý hudební skladatel v Litomyšli v zámeckém pivovaru narodil.
Navštívili jsme jeho rodný byt, na zámeckém nádvoøí jsme pøihlíželi
pøípravám netradièních oslav v duchu dobové lidové zábavy, v zámeckém
divadélku jsme si uspoøádali soukromé hudební vystoupení a vyzkoušeli si tak
pocity malého skladatele koncertujícího pøed plným sálem. Domù jsme se
vraceli bohatší o nové zážitky a poznání. Víme už víc o životních radostech a
trápeních obdivuhodného èlovìka, jehož pøítomnost v našem kraji považuje
vìtšina z nás za samozøejmost a procházíme proto èasto kolem jeho stop bez
povšimnutí. Doufám také,že náš hudební výlet utvrdil dìti ve zkušenosti, že i
vážná hudba dokáže èlovìka dostat "do varu", že není jen nudnou záležitostí
výchovných koncertù.

) Dìtský ka r n e v a l )
V nedìli 15. února jsme se sešli v
našem Kulturním domì na tradièním dìtském karnevalu. Sál byl opìt naplnìn
spoustou krásných masek. Odpoledne
jsme zahájili tradièním prùvodem masek a
nestaèili jsme obdivovat nápaditost,
barevnost i zajímavé detaily nejrùznìjších
kostýmù. Dìti byly velmi roztomilé a
bezprostøední. Okamžitì zaplnily celý parket a zaèal dokonalý rej masek. Na dìti
èekaly také soutìže, ve kterých mohly
získat zajímavé ceny.
Poøadatelé se snažili nabídnout
soutìže mladším i starším dìtem tak, aby
každý mìl možnost se zúèastnit. Nechybìla ani tradièní židlièková. Dìti hrály tøikrát

podle vìkových kategorií.
Letos poprvé hráli i rodièe.
Udìlali tím radost nejen sobì, ale i dìtem,
které jim skvìle fandily. Odpoledne uteklo
jako voda.
Velký dík patøí nejen poøadatelùm, ale i sponzorùm - Obecnímu
úøadu, firmì Limes, paní Tkadleèkové a v
neposlední øadì èlenùm ochotnického
spolku Šlégl za obìtavou pomoc pøi celé
akci.
Pohled na rozzáøené oèi našich
dìtí nám dává sílu, abychom vytrvali a za
rok znovu spoleènì pøipravili tuto oblíbenou
akci pro naše dìti.
- Vìra Doležalová

Starý mlýn v Kozaèce - okolo r. 1800

@

@

Ètvrtina roku 2004 je už za námi a my
bychom Vás chtìli seznámit s tím, co jsme již stihli udìlat a co nás ještì èeká.
V souèasné dobì má Spolek divadelních ochotníkù "ŠLÉGL" 47 èlenù. Z toho se
zúèastnilo valné hromady, 16.ledna 2004, 27 èlenù
a 10 èlenù bylo omluveno. Na zdárném prùbìhu
3.divadelního plesu 7.února se podílelo 24 ochotníkù a zúèastnilo se ho 182 platících hostù. Tento
ples se vydaøil a hlavnì hudebnì-taneèní vložka
nìkolika odvážlivcù se líbila. 15.února jsme vypomohli MŠ a ZŠ na "Dìtském karnevalu", na kterém
se objevila spousta pøekrásných masek a dìti si
ovìøily své dovednosti v mnoha soutìžích. Letos si
poprvé zasoutìžili i rodièe a vìøte, že se bylo na co
dívat. 28.února jsme sehráli divadlo "Ta myslivecká
latina" ve Strakovì, kde jsme vyprodali celý sál
(cca 120 míst) a hra se podle reakcí divákù líbila. V
únoru byly také zahájeny zkoušky na nové divadlo,
jehož premiéra bude v mìsíci kvìtnu. To byla

k

struèná informace o tom, co jsme již udìlali a nyní
struènì náš další plán èinnosti.
30. bøezna poøádáme zájezd do
Janáèkova divadla v Brnì na hru "Veselé panièky
Windsorské" pro ochotníky a jejich partnerky èi
partnery. Jak jsem se již zmínil v úvodu, v kvìtnu
nás èeká premiéra nové hry. Prozradím, že tentokrát je to komedie pro dospìlé a proto bude
sehrána v pátek a v sobotu v první polovinì kvìtna. V èervnu budeme v Mateøské škole nápomocni
pøi vycházce do pohádky a potom nastanou dva
mìsíce prázdnin a odpoèinku. Už na 4.záøí máme
pøipravené "2.výroèní pøedávání OSKARLÙ", ze
kterého Vám urèitì pøineseme zase nìjaké aktuální informace. V záøí také zaène pøíprava nového
divadla. Chtìli bychom se dále snažit o to, aby
každý rok byly dvì premiéry nových her. Zatím se
nám to daøí a doufáme, že tomu bude tak i nadále.
V listopadu bychom se mìli zúèastnit s hrou "Ta
myslivecká latina" divadelní pøehlídky v Èeské Tøe-

z a m y š l e n í . . .

Nepøítele zabít je jen akt zuøivosti.
Pravým ziskem je zbavit jej výhody.
Nejlepší není ten, kdo ve stu bitev stokrát zvítìzil,
ale je nejlepší kdo cizí vojska pokoøil bez bitvy.
Je vrcholem váleèného umìní potøít nepøítele dùmyslem.
Kdo zná protivníka a zná sebe, vybojuje sto bitev beze ztrát.
Kdo nezná protivníka ale zná sebe, jednou zvítìzí jednou prohraje.
Kdo nezná protivníka ani sebe, ztratí každou bitvu.

bové. No a v prosinci bude premiéra dalšího divadla.
Samozøejmì, že toto není úplný a
podrobný výèet celé naší èinnosti. Prùbìžnì se
snažíme doplòovat naše rekvizity, vybavení jevištì
a sledujeme co se dìje v ochotnickém divadle jako
takovém. Snažíme se navazovat nové kontakty,
abychom Vám mohli pøiblížit èinnost i jiných ochotnických spolkù.
To je tedy ve struènosti všechno, co od
nás mùžete v letošním roce oèekávat. Možná se
nám podaøí i nìjaké pøekvapení navíc, ale nebudu
pøedbíhat.
Pokud máte nìkdo pocit, že by vám nevadilo
podílet se na této èinnosti s námi, pøijïte mezi nás.
Rádi všechny zájemce o ochotnické divadlo
pøivítáme a zapojíme.
za Spolek divadelních ochotníkù "ŠLÉGL"
- B. Vytlaèil

ËËËËËËËËËË
Spoleèenská kronika
V období od ledna do bøezna
se v naší obci narodili:

Proto je nejlepším vojevùdcem ten
kdo bez boje pokoøil cizí vojsko,
kdo bez obléhání dobyl cizí mìsto,kdo si bez
vleklého tažení podmanil cizí stát.

Jùza Pavel
Vojtíšek Jindøich
Pavliš Lukáš
Linhartová Veronika
Suchánek Matyáš

Jsou cesty po nichž se nedáš!
Jsou vojska na nìž neudeøíš!
Jsou mìsta na nìž nezaútoèíš!
Jsou místa o nìž nebojuješ!
Jsou rozkazy vládce jež nepøijmeš

Nìmèice
Nìmèice
Nìmèice
Nìmèice
Zhoø

Vítáme nové obèánky

hhgg
oslavili svá významná životní jubilea:

Dnešní slova moudrých k zamyšlení byla vybrána z 2500 let starého textu
“Váleèné umìní” kterou napsal èínský vojevùdce Sun Wu. Pøesto, že se jedná o nejstarší pøíruèku o startegii a vedení války, je možné najít v jejím textu i obecnìjší pravdy,
které platí i ve všedním životì.

Jánová Anna
Pávková Marie
Nováková Marta
Marková Vlastimila
Suchomel Václav
Kováøová Božena

Kalendáø událostí
30.4.
1.5.
8.5.
9.5.

Pá
So
So
Ne

Hasièi
Sokol A
Ochotníci
Ochotníci

Èarodìjnice
(Èlupek)
Èeské Heømanice (16:00)
Divadlo
Divadlo

14.5.

Sokol B

Mladkov

15.5. So
15.5. So

Sokol A
Sokol

Tìchonín (16:00)
Májová veselice
Kunvald B

21.5. Pá

Sokol B

22.5. So

J. Vytlaèil Setkání pøátel Nìmèic

30.5.
13.6.
5.6.
12.6.
26.6.

Sokol A
Sokol A
Sokol B
Sokol B
Sokol B

Èervená Voda (16:00)
Vermìøovice (16:00)
Lichkov (10:15)
Libchavy B (10:15)
Dolní Tøešòovec (10:15)

Sokol

9. roèník Volejbalového turnaje o
pohár starosty obce (Èlupek)

Ne
Ne
So
So
So

26.6. So

Nìmèice
Zhoø
Nìmèice
Nìmèice
Nìmèice
Zhoø

93 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Blahopøejeme

hhgg
jsme se rozlouèili:
Cimfl Vít
Karlík Jan
Mynáøová Vlasta
Racek Josef
Crha Petr

{

Zhoø
Nìmèice
Zhoø
Nìmèice
Nìmèice

92 let
89 let
81 let
72 let
50 let

{

Vážení spoluobèané,
po nìkolika letech došlo ke zmìnì na postu knihovnice v místní knihovnì.
Protože v evidenci vypùjèených knih jsou v nìkolika pøípadech nedostatky,
prosí nová paní knihovnice ty z vás, kteøí mají nìjaké knihy vypùjèené, aby se
dostavili do 30.4.2004 se všemi vypùjèenými knihami ke kontrole do Místní knihovny. Dìkujeme za pochopení .
- František Šauer

S p o r t

-

V o l n ý

Stolní tenis

Š a c h y
Nový rok 2004 pøinesl možná pìknou snìhovou nadílku, avšak zpoèátku
nenadìlil našim šachovým zápasníkùm. Z kraje roku jsme s pøehledem drželi pøedposlední pøíèku a musím pøiznat, že jsme na poèátku nového roku prohráli co se dalo
i nedalo.
Po krátké odmlce zpùsobené volným losem v 7. kole, kdy jsme zøejmì
nabrali nových tvùrèích sil, jsme v kole 8. porazili TJ Lanškroun C, v tu chvíli 3.
družstvo prùbìžné tabulky. Zlepšený výkon byl potvrzen pìknou remízou na
šachovnicích vedoucího a již jistì postupujícího celku Lanškroun FYGR. Koneèná 7.
pøíèka z devíti úèastníkù není vzhledem k obtížím pøi sestavování soupisky pøi nìkterých zápisech tak špatná. Koneèná tabulka dokládá minimální rozdíly ve støedu
tabulky a zajímavá je i skuteènost, že jsme dokázali bodovat s družstvy pøedevším
z horní poloviny tabulky, a to s TJ Lanškroun FYGR, Loko Èeská Tøebová C, TJ
Lanškroun C a s posledním SK Žamberk D.
Rád bych ale pøipomenul, že šachy hrajeme pøedevším proto, že nás to
baví a koneckoncù jsme neustále v 1. desítce, což je oblíbená výmluva i nìkterých
našich špièkových a profesionálních reprezentantù a sportovcù.

1. TJ Lanškroun FYGR
2. Loko Èeská Tøebová C
3. ŠK Linhartice
4. ZD Kunvald C
5. TJ Lanškroun C
6. Sokol Horní Èermná B
7. Sokol Nìmèice
8. Sokol Mistrovice
9. SK Žamberk Dd

Koneèná tabulka po 9. kole
8 5 3 0
13
8 4 3 1
11
8 4 2 2
10
8 4 1 3
9
8 3 2 3
8
8 2 3 3
7
8 2 2 4
6
8 2 2 4
6
8 1 0 7
2

è a s

28,5
23,5
25,5
19,5
20,5
19,5
16,5
15,0
11,5

:
:
:
:
:
:
:
:
:

31.1.2004 jsme uspoøádali na sále Kulturního domu tradièní
Vánoèní turnaj ve stolním tenisu. Úèast byla veliká, sešlo se 37 úèastníkù.
Letos jsme mìli štìstí se shánìním cen. Ceny vyrobila paní
Holická z Vlèkova, která si také pøišla zahrát i se svojí maminkou, která
byla nejstarší úèastnicí.
Turnaj byl rozdìlen na soutìže mužù, žen a dìtí. V mužích
následovaly po bojích ve skupinách ještì utkání ve vyøazovacím
pavouku. Myslím, že se turnaj povedl. Veliký zájem o tento sport je toho
dùkazem. Nabízím poøadí prvních osmi úèastníkù:
Ženy
1. Jasanská
2. Lnìnièková
3. Benešová
4. Faltusová
5. Holická
6. Vašinová

11,5
16,5
14,5
20,5
19,5
20,5
23,5
25,0
28,5

Hodnocení jednotlivcù
Poø. Šach. Jméno
Družstvo
body % Prùm. Výkon
1. 5. Paukert Vladislav TJ Lanškroun FYGR
6,0 / 7 85,7 1455 1721
2. 4. Paukert Ivo
TJ Lanškroun FYGR 6,0 / 7 85,7 1450 1000
3. 3. Tomek Tomáš
Loko Èeská Tøebová C 5,5 / 7 78,6 1431 1558
4. 3. Cedzo Štìpán
ŠK Linhartice
5,0 / 6 83,3 1435 1784
5. 1. Racek Josef
Sokol Nìmèice
5,0 / 8 62,5 1423 1553
6. 2. Horský Josef
Loko Èeská Tøebová C 4,5 / 6 75,0 1339 1618
7. 7. Fabian Karel
TJ Lanškroun FYGR 4,5 / 6 75,0 1230 1554
8. 3. Køivohlávek David TJ Lanškroun C
4,5 / 8 56,3 1415 1306
9. 2. Betlach Jan
Sokol Horní Èermná B 4,0 / 5 80,0 1568 1498
10. 6. Neèesánek Vítìzsl. ŠK Linhartice
4,0 / 6 66,7 1383 1471
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 8. Dìdourek Stanislav Sokol Nìmèice
3,5 / 6 58,3 1250 1000
31. 2. Myška František
Sokol Nìmèice
3,0 / 8 37,5 1487 1593
33. 3. Hùlka Libor
Sokol Nìmèice
2,5 / 3 83,3 1170 1650
41. 6. Müller Roman
Sokol Nìmèice
2,0 / 4 50,0 1317 1000
- J. Racek

Zimní zpravodajství z areálu Èlupek
Zdravím všechny pøíznivce jakéhokoli sportu v roce 2004. V podzimním
zpravodaji jsme se rozlouèili s Èlupeckým létem a doufali, že bude krásná zima a
areál bude sloužit i v zimì. A stalo se. Taková krásná zima jako letos “ na Kopajnì”
dlouho nebyla.
Sjezdovka jako v Krkonoších a když svítilo sluníèko, tak už chybìl jen
dìda Mrazík s berlou Mrazilkou a bylo to skuteènì jako v pohádce. No a bylo i více
lyžaøù, dokonce i pøespolní. Pøibyly dìti a to mì tìší o to více. Dìti se zvedly od televizí a poèítaèù a pøišly. Je velice dobrý pocit když vidíte holèièku, které jsou 2 roky
a 4 mìsíce, která je š•astná, když lyžuje, a co je dùležité ona chce lyžovat. Jak øíká
její babièka, pøed chvílí vylezla z postele s dudlíkem a teï jezdí na vleku. Ale tøeba
jí to vydrží dalších 40 let a náš kopec nebude zet prázdnotou. Tak pøeji všem tìm,
kteøí si tu letošní zimu krásnì užili, aby napøesrok byla alespoò taková a tìším se na
všechny ty, kteøí mají rádi léto a sluníèko že si pøijdou s námi v létì na Èlupek zahrát
volejbal a “zapaøit“ s Rádiem Zhoø.
A kdy to bude letos poprvé: 26.èervna volejbalový turnaj smíšených
družstev o putovní Pohár starosty obce Nìmèice.
- M. Jilgová

Dìti
1. Pecháèková
2. Hrdina Ladislav
3. Rössler
4. Hrdina Michal
5. Beran
6. Sekl
7. Suchánek

Muži
1. Beneš
2. Rössler
3. Šauer
4. Škeøík Ivan
5. Netolický
6. Poul Petr
7. Škeøík Jiøí ml.
8. Kubíèek

gghh

gghh

8.3.2004 jsme zakonèili soutìž II. podnikové ligy za Limes
Litomyšl. Poøadí bylo takovéto:
1. Prima
11 2 1 24
2. Patologie
10 1 3 21
3. Lamitek
9 2 3 20
4. Auto Šauer
7 2 5 16
5. TTC
5 2 7 12
6. Limes
5 1 8 12
7. Federace Strojvùdcù
1 2 11 4
8. Plynárny
1 2 11 4
Procentuální úspìšnost hráèù:
11. Škeøík Ivan
30 zápasù
12. Rössler
55 zápasù
20. Škeøík Jiøí ml.
30 zápasù
21. Poul Petr
33 zápasù

30/18
33/19
30/11
33/12

60%
57,5%
36,6%
36,3%

Minule jsme si posteskli, že nás chodí na tréninky málo. Dnes
to však není pravda. Úèast je velice slušná, což je dobøe. Ale jak se øíká:
"Pes roste, bouda malá!" Podaøí se nám získat vìtší stánek pro tento
sport?
- Škeøík Jiøí ml.

Východoèeský
pohár mládeže
+

Mistrovství východoèeského
kraje seniorù
Litomyšl
15. února 2004

konkurence znatelnìjší, nežli u mladších. Pøesto jsme si i z této
kategorie mohli odvézt medaili, kdyby Lucka nezmatkovala a v
repasáži o 3. místo nezaèala cvièit jinou kata než øekla. Katka
podala také dobrý výkon, ale na výhru to nestaèilo.
Jedinou naší zástupkyní v kumite byla Lucka
Sainerová. Nastoupila na zápas proti zkušené soupeøce. Vždy,
když útoèila si pøišla pro nìjaký to oi-cuki èi gyaku-cuki. Takže
nakonec prohrála, ale bojovala stateènì a myslím, že ji to
nemusí mrzet. Díky malému poètu úèastnic v její kategorii

Mìstská sportovní hala v Litomyšli zažila již po nìkolikáté závody v karate. Tentokrát se do jednoho dne vešly
dokonce dva druhy soutìže. Našeho oddílu se týkala dopolední
èást dne, protože žádné seniory v oddíle nemáme. Tentokrát nás
reprezentovaly jenom dívky, chlapcùm se jaksi nechtìlo. Holky
si dokonce secvièily kata team, kde nemìly konkurenci, a to
doslova a do písmene.
Takže, kdo bojoval za dobré jméno našeho oddílu:
Lucie Sainerová
Lenka Jùzová
Kateøina Jùzová
Všechny tøi nastupovaly v kategorii kata. Lenka patøí
mezi mladší žákynì a podaøilo se jí uspìt velmi dobøe. Po nìkolika vyhraných soubojích jí zbyteèná nervozita nedovolila postoupit do finále. Spoleènì s Veronikou Jandovou z litomyšlského oddílu obsadily tøetí místo.
Lucka s Katkou startovaly již za starší žákynì, kde je

získala tøetí místo. V kumite toho máme ještì hodnì co dohánìt.
A to je všechno. O litomyšlském oddílu se doètete z
jejich nástìnky, kde bude urèitì zmínka rovnìž o odpolední èásti
dne, kde se prali již ti starší a vìtšinou zkušenìjší závodníci. Pro
naše dìvèata to byla zkušenost a pøíprava na další možnosti.
- Jiøí Kohák

F o t b a l
Rozlosování jarní èásti fotbalové sezóny:

24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
20.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

17:00
16:00
16:00
16:00
17:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku

Luková
Èeské Heømanice
Sopotnice
Tìchonín
Øetová
Zálší
Èervená Voda
Tatenice
Vermìøovice
Lanškroun B

8.5.
14.5.
21.5.
30.5.
5.6.
12.6.
26.6.
??.?.

16:00
10:15
10:15
16:00
10:15
10:15
10:15
16:00

Venku
Dolní Tøešòovec
Doma
Mladkov
Doma
Kunvald B
Venku
Mistrovice B
Doma
Lichkov
Doma
Libchavy B
Doma
Dolní Tøešòovec
Venku
Mladkov
(termín nebyl dosud stanoven)
- Ing. Vladimír Pavliš

DC S.L.Z.A.
Co nového?
1. Ve spolupráci s Gazelle Svitavy a OÚ Nìmèice
budeme poøádat Regionální turnaj 17.4.2004 v KD
Nìmèice - prezentace od 10:00h. Turnaje se mohou
zúèastnit i neregistrovaní hráèi. Podrobné informace
jsou na plakátech. Obèerstvení zajištìno.
2. Opìt pojedeme vyzkoušet co vydržíme na 24-hodinový turnaj Jedová šipka 28.5. - 29.5.2004 v Jevíèku.
Na toto klání pojedeme obhajovat tøetí pøíèku z loòska.
3. Pro velký ohlas zopakujeme turnaj Nìmèická šipka
(již III. roèník) podrobnosti o organizaci turnaje
uvedeme v pøíštím èísle.
4. Ke konci se chýlí i Nìmèická liga - 7.5.2004
probìhne vyhlášení výsledkù.
5. Ve spolupráci s litomyšlskými šipkaøskými kluby
budeme od záøí 2004 poøádat novou podobu Nemèické
ligy. Bude se jmenovat Šipkaø mìsíce. Bude i nadále
pøístupná komukoli kdo si rád zahází na terè. K tomuto
rozhodnutí jsme dospìli poté, co se naší ligy stále více
zúèastòují pøespolní než obyvatelé Nìmèic. I když je v
Nìmèicích nìkolik zapálených hráèù, kteøí nevynechají jediný turnaj. Tímto jim dìkuji.
6. A jak to s námi vypadá s naší úèastí v Lize Svitavska? Stále druhá pozice a zbývají nám poslední ètyøi
zápasy které nás dìlí od možnosti postupu do druhé
ligy. Doufáme že si to na poslední chvíli nazkazíme.
Na závìr Vás srdeènì zvu na všechny šipkaøské
akce.
- Za DC. S.L.Z.A. Nìmèice Miroslav Kadrmas
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