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Vážení spoluobèané,
setkáváme se poprvé v roce 2005. Tento èlánek píši ve chvíli, kdy za okny je
zima jak má být, zima, z které mají dìti radost, dospìlí brblají pøi pohledu do
prázdnící se uhelny a my na úøadì øešíme tradièní problémy se zimní údržbou.
Dnes bych chtìl pohovoøit o následujících tématech:
- zimní údržba
- rozpoèet obce
- oprava hasièské zbrojnice v Nìmèicích a 120. výroèí založení sboru
- Nìmèická olympiáda
- TKO
- Územní plánovací dokumentace obce Nìmèice
Provádíme zimní údržbu v rámci našich možností, to pomocí dvou traktorù, a
nìkdy za pøispìní i tìžší techniky. Problémy nastávají v okamžiku, kdy pøídìl
snìhu pøekroèí urèitou mez a jednoduše øeèeno, není ho už kam vyhrnovat. V
tuto chvíli dochází k poškozování pøedevším plotù (pod tíhou snìhu se vyvracejí), dále každou chvilku nìkde ubereme i kus bøehu atd. Pro "usnadnìní" zimní
údržby musím pochválit ty domácí kutily, kteøí si udìlají rùzné chodníèky a
zábradlí až k asfaltové ploše. Spoleènì se zaparkovanými auty jsou tyto
stavbièky opravdu pøímo pøedurèené k "úmyslnému" poškození. Pøipomeòme
si, že radlice, které používáme, jsou víceménì volnì zavìšeny na tøech bodech
a v okamžiku, kdy narazí na pevnou pøekážku tak mohou vyboèit do strany i
pìkných pár centimetrù. Za další, nìkdy mi pøipadá, že nìkteøí obèané si neuvìdomují, že v zimním období obvykle padá sníh, dochází obvykle k náledím a
dalším legráckám, které nám zpøíjemòují život. Zimní údržba nemùže zajistit
úplnou oèistu komunikací tak, aby se po nich dalo bez problémù jezdit jako od
jara do podzimu, ale mùže a mìla by zajistit zmírnìní klimatických vlivù tak, aby
byly komunikace za dodržení urèitých podmínek sjízdné. Mám na mysli
konkrétnì kvalitní zimní pneumatiky. Stalo se dobrým zvykem, že v okamžiku,
kdy napadne 5 cm nového snìhu, je požadováno prohrnutí a posypání. Pøál
bych našim obèanùm jednu zkušenost, a to užít si zimy nìkde v horách, kde je
nejménì 1 m snìhu. Neumím si pøedstavit, co by se tady asi dìlo. Tam se nedìje nic, protože jsou tamní usedlíci zvyklí vzít do ruky lopatu a poradit si, což se
u nás taky obèas stane, ale jen velmi malému poètu pøípadù, to se radši zavolá
na Obecní úøad, a• s tím nìco udìláme. To už ani nepøipomínám letité škodolibosti, které dìláme tìm obèanùm, kterým zámìrnì hrneme sníh na tu jejich
stranu. K zimnímu posypu pouze krátce. Stejnì jako letos, tak i v pøíštích letech
budeme sypat pouze v nejnutnìjších pøípadech, a to na nejvíce exponovaných
místech, jako jsou napø. výjezdy ze Zhoøe na silnici II/358, u prodejny, nebo nìkteré kopeèky. Znám obce z okolí, kde se nesype vùbec, nebo ale i obce, kde
se sype jako o závod, tedy podstatnì více než u nás. Vzhledem k nákladùm na
posyp, na následný úklid a vzhledem k životnímu prostøedí budeme smìøovat
zimní údržbu pøedevším na prohrnování a nezbytný posyp dle okolností.
Všímavý a bystrý obèan, kterých, jak pevnì vìøím, je drtivá vìtšina,
se každý den tísní v davu u obecních vývìsek, aby si nedoèkavì pøeèetl aktuální novinky z dìní v obci, samozøejmì zjistil, že již nìjaký èas je vyvìšen návrh
obecního rozpoètu. Rozpoèet je navržen jako vyrovnaný a to:
Pøíjmy celkové …………………………… 9.739.800,- Kè
Výdaje celkové …………………………... 9.739.800,- Kè
V rozpoètu je obsažena i èástka 2.227.000,- Kè, kterou postupnì
obdržíme od Krajského úøadu PU kraje, a pøevedeme na úèet ZŠ v Nìmèicích
na úhradu mzdových prostøedkù a nákladù souvisejících. V první øadì, tak jako
každý rok, musíme pokrýt nejdøíve mandatorní výdaje, tj. provozní výdaje na
zachování chodu obecního úøadu a obecních zaøízení, vèetnì dotace na provoz
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Základní školy v Nìmèicích (napø. provozní energie, elektøina, plyn, revize,
mzdové náklady, opravy, daòové odvody, atd.) a výdaje ze zákona (napø. úhrada pøíspìvku na docházku žákù do základních škol v jiné obci, poplatek za
odbìr podzemní vody pro obecní vodovod, atd.) Mimochodem poplatek za
odbìr podzemní vody se za rok 2004 vyšplhal na celkovou èástku 143.918,- Kè,
což se skoro rovná naším výdajùm na nezbytné opravy místních komunikací ve
stejném roce. Nezapomeòme na splátky jistin a úrokù poskytnutých úvìrù a
pùjèek, které se øádovì pohybují ve statisících Kè roènì.
Teprve po pokrytí tìchto položek uvidíme, zda-li nìco nezbude a kolik. Tato zbývající èástka je rozdìlena na úhradu investic dle stanovených priorit. Zde
musíme poèítat i se skuteèností, že na nìkteré akce máme zažádáno o finanèní
pøíspìvky z rùzných dotaèních titulù a musíme být pøipraveni pøesunout finanèní
prostøedky z jedné akce na druhou dle okamžité potøeby. Jak už jsem psal
nedávno, je velmi tìžké sestavit žebøíèek priorit.
Jednou z prioritních akcí je pro nás i dokonèení rekonstrukce a drobných oprav hasièské zbrojnice v Nìmèicích, vèetnì výstavby sociálního zázemí,
do termínu oslav 120. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù v Nìmèicích,
který pøipadá na dny 2. - 3. 9. 2005. Zde oceòuji vstøícný pøístup nìkterých
èlenù sboru pøi tìchto èinnostech. Domnívám se, že oprava hasièské zbrojnice
spolu se zakoupeným speciálním vozidlem, vytváøí pøedpoklady pro další rozvoj
hasièstva v naší obci a podnítí èleny sboru i k dalším aktivitám.
Dále pak bych chtìl upozornit na tzv. "Nìmèinkou olympiádu, která
by se mìla konat snad 2. èervence 2005 (bez záruky) v Nìmèicích u Holešova,
okres Kromìøíž. Zájem o navázání na vydaøené setkání, které se uskuteènilo v
r. 2003 u nás, projevily celkem ètyøi obce. Jsou to, kromì našich Nìmèic, již
zmiòované Nìmèice u Holešova, Nìmèice u Kolína, Nìmèice nad Hanou a
Nìmèice Netolic, tedy témìø všichni staøí známí. Máme tedy další pìknou
pøíležitost sebìhnout se zase do houfu, vymyslet nìjaké vhodné i nevhodné
doplòky, jako jsou èepice, trika, podkolenky apod., a vyrazit na poznávací výlet
do dalšího, doposud nepoznaného koutu naší republiky. Pole pro tvùrèí fantazii
je otevøené.
Dalším a již tradièním bodem je TKO. Pro rok 2005 máme zažádáno
o zapùjèení slušného poètu nádob na separovaný sbìr (sklo, papír, plast,
kartony). K tomu dle schválených podmínek musíme zakoupit daný poèet tìchto nádob z našich prostøedkù. Máme velký zájem na zajištìní podmínek po
zvyšování objemu vytøídìných odpadù oproti objemu smìsného komunálního
odpadu (odpad v popelnicích). Tento dùvod je velmi prozaický - jsou to peníze.
Za každou 1 tunu vytøídìných odpadù získáváme stanovený pøíspìvek zpìt do
našeho rozpoètu. Pro ilustraci uvádím následující tabulku
Papír
Plast
Sklo
Kov
Kartony
Cena v Kè/t
1760,5100,620,1700,3000,Za vytøídìný odpad v roce 2004 jsme získali do rozpoètu obce
34.175,- Kè. Pøi poètu cca 900 obèanù obce, každý obèan ušetøil témìø 40,- Kè.
Stávající výše poplatku zùstala na úrovni roku 2004 pouze proto, že se daøí
každý rok vytøídit více a více odpadu, který do popelnic nepatøí! Tímto bych
chtìl všem zodpovìdným spoluobèanùm podìkovat a na ty ostatní apelovat,
aby se pøipojili k nám a zaèali odpad tøídit a nikoli pálit v kamnech a kotlích, pøípadnì ho odkládat do popelnic. Rezervy rozhodnì máme, staèí se jen projít po
obci pìknì v podveèer a veèer a z plných plic se nadechnout.
Závìrem bych chtìl upozornit ještì na nìkteré skuteènosti, s kterými pøichází obèané do styku. Tak napø. fakt, že obec Nìmèice, Zhoø nevyjímaje, má schválenou platnou územnì plánovací dokumentaci, tj. ÚPSÚ obce
Nìmèice. To znamená že nìkteøí obèané mohou být urèitým zpùsobem omezováni na svých právech svobodného nakládání s nìkterými nemovitostmi
(pøedevším se jedná o pozemky), nebo naopak i zvýhodnìni. Jedná se o lokality zaøazené do ploch napø. pro bydlení, sportovní èinnost, plochy komunikací,

ostatní zelenì, plochy obèanské vybavenosti, apod. To znamená, že je urèeno
k jakému úèelu lokalita mùže být využita a ke kterému ne. Tímto jsou zaštítìny
urèité oblasti nezbytné pro další rozvoj obce (napø. navržené umístìní odvodnìní a poldrù …). Mùže tedy dojít k situaci, že by• je obèan vlastníkem
nìjakého pozemku, nemùže tam realizovat nìjaký zámìr, který je v rozporu s
ÚPSÚ. (napø. výstavba rodinného domu na pozemku urèeném k výstavbì
obèanské vybavenosti).
Samozøejmì zmìny ÚPSÚ jsou možné, po pøedchozím schválení
zastupitelstvem obce a následným zpracováním oprávnìnou osobou, kde se
ke zmìnì vyjadøuje znaèný poèet všech možných i nemožných státních i
nestátních organizací (cca 50). Mùže také nastat situace, kdy dojde k rozporu
mezi zájmy obce a zájmem obèana. Bohužel, v takovém pøípadì není proti
rozhodnutí zastupitelstva obce odvolání. Naskýtá se zde možnost pøedání
žádosti o posouzení situace nezávislý soud, protože soudit se mùžeme u nás
ale prý i na celém svìtì o cokoli, ale osobnì nedávám tomuto postupu pøíliš
šancí na úspìch. Skuteènost je taková, že rozvojový dokument obce se svým
zpùsobem urèitì dotkne a dotýká urèitého velmi malého procenta obèanù.

Kromì tohoto jsou i další úøednì stanovené postupy v rámci
stavebního, správního øízení a dalších øízení, nad kterými øádový obèan jen
nevìøícnì kroutí hlavou. Ale bohužel, tak je to stanoveno a jako obèané tohoto státu jsme povinni toto respektovat. Vím, že je nìkdy velmi tìžké respektovat i nedobré zákony a naøízení, ale i špatný zákon je zákon. Ono je také dosti
obtížné vyžadovat dodržování zákonù po øadových obèanech tohoto státu,
když kolikrát i sami tvùrci tìchto zákonných norem se jimi neøídí. Bohužel my
ostatní nejsme obdaøeni doživotní imunitou.
Zpìt k našim obecním tématùm. Uvidíme, jak se letošní rok bude
vyvíjet. Máme nìjaké restíky z roku loòského i pøedcházejících a tak se
pokusíme o jejich nápravu. Kromì toho pøipravujeme i dvì zásadní akce rekonstrukce ÈOV, poldry.
Pøeji proto všem obèanùm naší obce prožití pøíjemných jarních dnù,
které dozajista pøijdou a tìším se opìt na brzké shledání na stránkách našeho èasopisu.
- Ing. Josef Racek, starosta

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se

v období 01/2005 - 03/2005 sešlo celkem 3x. Z pøijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Nìmèice schválilo
C Dodatek è. 2 ke zøizovací listinì ze dne 28. 8. 2002, o zøízení pøíspìvkové
organizace s názvem Základní škola Nìmèice, okres Ústí nad Orlicí, dle pøedloženého návrhu. Dodatek è. 2 obsahuje zmìnu v poskytování stravování
dìtem, žákùm a zamìstnancùm organizace dle zákona è. 561/2004 Sb., ve
znìní pøevádìcích pøedpisù
C pøedložené návrhy na zmìnu è. 3 ÚPSÚ obce Nìmèice. Jedná se o:
- rozšíøení území pro zástavbu RD v místní èásti Pudilka, k.ú. Nìmèice,
jedná se o p.p.PK è. 975
- doplnìní zástavby RD o p.p.KNè. 665/1 v místní èásti Èlupku, k.ú. Nìmèice
- rozšíøení území pro zástavbu RD v místní èásti Zhoøi, k.ú. Zhoø u Èeské
Tøebové, jedná se o p.p.KNè. 58/1, 58/2 a 58/3
- zmìnu urèení území v místní èásti Zhoøi, k.ú. Zhoø u Èeské Tøebové, jedná
se o p.p.KNè. 195, 197/2, 198/3, zmìna na vodní plochu. Bude doplnìno
ještì o návrhy obce Nìmèice.
C pøípravu investièního zámìru na pøípravu obytné zóny v Nìmèicích (za
høbitovem). Dále schválilo smlouvu o dílo MK 02/05 ze dne 10. 1. 2005 a
povìøilo starostu obce jednáním ve vìci.
C pøedloženou žádost TJ Sokol Nìmèice o prominutí nájmù za pronájem sálu
na kulturní akce Mikulášská zábava a Maškarní ples, nebo• malý zájem ze
strany úèastníkù stìží pokryl další náklady, pøedevším náklady za hudební
produkci.
C pøedbìžnì odkup p.p.KN è. 1503/2 o výmìøe 267 m2 za cenu 21,- Kè/m2,
tedy za celkovou cenu 5.607,- Kè v Nìmèicích, k.ú Nìmèice u Èeské Tøebové.
Cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem è. 3310/010/05 ze
dne 31. 1. 2005 p. Zdeòka Pìtníka z Èeské Tøebové. Zámìr bude zveøejnìn
na úøední desce obce, následnì kupní smlouva bude pøedložena OZ ke
schválení.
C návrh na øešení zástavby v lokalitì "U Høbitova", rozdìlení na ètyøi stavební
pozemky se støedovou komunikací dle návrhu è. 3.
C èlenský pøíspìvek ve výši 17,- Kè/osobu, tedy pøíspìvek v celkové výši
15.300,- Kè (upraveno) pro Mikroregion Litomyšlsko (Poèet obyvatel - 899).
C podání žádostí o finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,- Kè od Mikroregionu Litomyšlsko na zajištìní oslavy výroèí 120 let založení dobrovolného hasièského
sboru v Nìmèicích..
C pøedbìžnì prodej p.p.KNè. 56 o výmìøe 356 m2 v Nìmèicích, místní èásti
Zhoøi, k.ú. Zhoø u Èeské Tøebové na základì žádosti manželù Dostálových z

Informace o evidenci zemìdìlského podnikatele
Na základì novely zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, dále jen "zákon", si Vám dovolujeme podat nìkolik informací o termínech a zpùsobu pøeregistrace a zaevidování zemìdìlského podnikatele.
Pokud Váš obecní úøad provedl nìkdy zápis do evidence
samostatnì hospodaøících rolníkù dle zákona è. 219/1991 Sb., pak Vás
žádáme, aby jste všechny zaevidované jak právnické tak fyzické osoby, které
nadále chtìjí ve svém oboru podnikat, uvìdomili o tom, že dle zákona je nutné

Èeské Tøebové. Cena pozemku bude pøedmìtem jednání. Zámìr bude zveøejnìn na úøední desce obce, následnì pøedložena smlouva OZ ke schválení.
C žádost na PU kraj o finanèní pøíspìvek v celkové výši 150 tisíc Kè, na zpracování PD na výstavbu poldrù v Nìmèicích a ve Zhoøi.
C Obecné zásady pro poskytování finanèních dotací z rozpoètu obce
Nìmèice.
C složení komise pro posouzení došlých nabídek investièní akci Rekonstrukce
ÈOV Nìmèice ve složení Ing. Josef Racek, Ing. František Šauer, Ladislav Jilg,
František Kladiva a Ing. Jiøí Šila. Komise provede vyhodnocení do 4. 3. 2005
a výsledky pøedloží k posouzení zastupitelstvu obce do 11. 3. 2005.
C projednání možné zakázky na zmìnu è. 3 ÚPSÚ obce Nìmèice
C Dohodu o poskytnutí finanèních prostøedkù na neinvestièní náklady školských zaøízení zøizovaných Mìstem Èeská Tøebová ve celkové výši 20.400 Kè
(docházka žákù ze Zhoøe do Èeské Tøebové - celkem 8 žákù)
C rozpoèet na r. 2005, jako vyrovnaný
Pøíjmy: 9.739.800,- Kè
Výdaje: 9.739.800,- Kè
C nákup malé zahradní techniky dle pøedloženého návrhu v èástce do
60.000 Kè. Technika bude zajiš•ovat údržbu veøejné zelenì a další drobné èinnosti.
C pøedložené vyúètování finanèních pøíspìvkù poskytnutých obcí na podporu
èinností v roce 2004. Jedná se o SONS Èeská Tøebová (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), oddíl KARATEDO Nìmèice p. Koháka a TJ
Sokol Nìmèice.
C zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
ÈOV zájemci VHOS, a. s. Moravská Tøebová. Cena zakázky je dle pøedložené
nabídky 142.800 Kè.
C Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu zemìdìlských pozemkù è. 95/04/94 ze
dne 4. 2. 1997
C výpovìï z nájmu pozemkù dle Smlouvy o nájmu zemìdìlských pozemkù
è. 95/04/94 ze dne 4. 2. 1997, a to k 30. 9. 2006.
C podání žádosti o finanèní pøíspìvek na poøízení poèítaèového vybavení pro
internetové pracovištì v knihovnì Zhoø z grantu vypsaného Pardubickým krajem.
C podání žádosti o finanèní pøíspìvek na úhradu provozu zøízeného internetového pracovištì v knihovnì Zhoø z grantu vypsaného Ministerstvem
informatiky.
-OÚ
se nejpozdìji do 30.4.2005 pøihlásit na Mìstském úøadì Litomyšl, odbor místního hospodáøství, o novou pøeregistraci. Nezbytnými podklady pro to jsou:
výpis z rejstøíku trestù (ne starší 3 mìs.), vydané Osvìdèení-originál a prùkaz
totožnosti. Za pøeregistraci se do shora uvedeného data neplatí správní
poplatek. Zápis nového zemìdìlského podnikatele se provádí též na úøadì v
Litomyšli a od 16.1.2005, vèetnì, podléhá tento úkon platbì správního
poplatku ve výši 1000,- Kè. Pøípadné dotazy Vám rádi zodpovíme.
Ing.Pavel Jiráò
Vedoucí odboru místního hospodáøství

Informace o zákonu è.85/2004 Sb.
Zákon upravuje podnikání v zemìdìlství
(nahrazuje ustanovení zákona è.105/1990 sb.)
Fyzické osoby, které chtìjí podnikat (nebo již podnikají) v zemìdìlství, se musí novì zaregistrovat u obecního
úøadu obce s rozšíøenou pùsobností - odbor místního
hospodáøství, MÚ Litomyšl. Územní pøíslušnost se øídí
místem podnikání nebo sídlem podnikatele (v obou pøípadech
místo, odkud øídí podnikatelskou èinnost).
Podmínky podnikání:
- vìk 18 let
- bezúhonnost
- odborná zpùsobilost
- støední odborné, úplné støední odborné, rekvalifikaèní kurz,
5 let praxe
- trvalý pobyt na území ÈR
- znalost èeského jazyka
Novì podléhají registraci i právnické osoby (ZD,
s.r.o., atd) nové nebo již podnikající. U tìchto subjektù musí
podmínky splòovat odpovìdná osoba.

Termíny
Fyzické osoby - samostatnì hospodaøící rolníci jsou povinni
se novì zaregistrovat do 30.4. 2005. V tom pøípadì jim bude
pùvodní osvìdèení platit do 30.4. 2009. Tyto osoby bychom
chtìli požádat, aby svoji registraci provedli pokud možno až v
druhém pololetí 2004, nebo• v prvním pololetí bude tøeba
pøednostnì registrovat právnické osoby.
Fyzické osoby - provádìjící zemìdìlskou výrobu na základì
živnostenského oprávnìní jsou povinni se novì zaregistrovat
do 30.4. 2005. Živnostenské oprávnìní platí do doby vydání
nového osvìdèení, nejdéle však do 30.4. 2005. Tyto osoby
bychom chtìli požádat, aby svoji registraci provedli pokud
možno až v druhém pololetí 2004, nebo• v prvním pololetí
bude tøeba pøednostnì registrovat právnické osoby.
Právnické osoby - jsou povinny se zaregistrovat do 30.5.
2004.
Obecní úøady - pøedají do 30.4. 2005 seznam soukromì
hospodaøících rolníkù jimi evidovaných.
- ing. Pavel Jiráò - ved. odboru místního hospodáøství
MÚ Litomyšl

Obecnì závazné vyhlášky
Dodatek è.1 k Obecnì závazné vyhlášce obce Nìmèice
è. 1/2004 ze dne 29. 12. 2003
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Nìmèice na svém zasedání dne 1. 12. 2004 schválilo následující zmìny:
Nové znìní:
Èl. 29
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Èl. 27 písm. a) a b) této vyhlášky èiní 440,- Kè a je
tvoøena:
a) z èástky 190,- Kè za kalendáøní rok
b) z èástky 250,- Kè za kalendáøní rok.Tato èástka je stanovena podle skuteèných nákladù obce pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu.
Skuteèné náklady za pøedchozí rok
344.027,- Kè
Poèet obyvatel trvale bydlících k 1.12.2004
907
Náklady na jednoho obyvatele: 344.027: 907= 379
379,- Kè
2) V pøípadì zmìny místa trvalého pobytu nebo zmìny vlastnictví stavby, která je urèena nebo
slouží k individuální rekreaci v prùbìhu kalendáøního roku, se uhradí poplatek v úmìrné výši,
která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví stavby v pøíslušném
kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu
mìsícù rozhodný stav na konci tohoto mìsíce.
Èl. 31
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni obèané, kteøí se jak více než 9 mìsícù v kalendáøním roce
zdržují v pøevážné míøe mimo místo trvalého pobytu, a jedná se o:
a) studenty, kteøí pobývají v týdnu na ubytovnách škol
b) obèany, kteøí jsou dlouhodobì umístìni v nemocnièních a dalších
zdravotnických zaøízeních
2) Poplatek ve výši 50 % stanoveného poplatku uhradí obèané, držitelé prùkazu ZTP/P.
1) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemnì nebo ústnì do protokolu ve lhùtì do 30 dnù ode dne, kdy nastala skuteènost
zakládající nárok na osvobození. Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì je poplatník povinen
oznámit i zánik nároku na osvobození.
Tento dodatek nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2005.
V Nìmèicích dne 1. 12. 2004
- OZ

Starostové
Prvním polistopadovým starostou
Nìmèic byl 24.11.1990 zvolen pan Bohuslav
Bäuchel. Funkci starosty vykonával do
27.4.1992, kdy odstoupil ze zdravotních dùvodù.
Jeho funkèní období bylo vyplnìno porevoluènímu zmatky a spory o majetek s Club a.s. Hlavní
náplní práce bylo uspoøádání obecních vìcí,
opravy a dokonèování menších rozestavìných
akcí.
Nejvìtší akcí byly rozsáhlé opravy
obecního vodovodu, který byl ve znaènì
neudržovaném stavu a trpìl obrovskými ztrátami. Na to navazovala akce s instalací vodomìrù
na odbìrných místech.
Základní škola, školka a školní jídelna
byly napojeny na obecní kanalizaci. Byla
postavena nová høbitovní zeï kolem zhoøského
høbitova a opravena márnice a Pomník padlých v
Nìmèicích.
Dalšími akcemi byly oprava støechy na
škole ve Zhoøi a parková úprava støedu obce v

v

Nìmèicích

-

IV

podle kterého se øídí stavební rozvoj obce i v této
Nìmèicích.
dobì.
Byl zøízen kontejnerový svoz odpadù
Ve Zhoøi byla provedena oprava cest a
na území obce a bylo zahájeno pøebírání obecHasièské zbrojnice a opraveno a rozšíøeno veøeních lesù.
jné osvìtlení.
První skuteènì rozsálou akcí bylo
Po Bohuslavu Bäuchelovi byl zvolen
prodloužení kanalizace na Èlupek a doplnìní
starostou ing. Josef Racek, který vykonává úøad
chybìjících vìtví v Nìmèicích. Pøi té pøíležitosti
od 27.4.1992 až dosud. Po zvolení do funkce
bylo vybudováno i nové osvìtlení a chodník na
bylo hlavní náplní jeho práce dokonèování rozeÈlupek.
stavìných akcí z døívìjška. Byla provedena
Tím bylo umožnìno témìø všem obèanùm
témìø kompletní rekonstrukce veøejného
Nìmèic a Èlupku pøipojení na kanalizaci. Násleosvìtlení v Nìmèicích. Bylo dokonèeno pøebírání
dovalo vybudování nového høištì a zahájeny
obecních lesù a zahájeno hospodaøení v nich.
práce na uzavøeném sportovním areálu
Další akcí bylo uzavøení a rekultivace skládky na
budovaném kolem nìho. Nejvìtší akcí vùbec
dolních Nìmèicích.
byla dostavba Kulturního domu, která trvala více
Dále byla provedena rozsáhlá rekonnež 6 let. Poslední velkou akcí byla I. etapa plystrukce roubené "Zahálkovy hospody" na dolních
nofikace obce.
Nìmèicích, pøeložka vn vedení 35 kV nad koupaStøed Nìmèic byl vyhlášen obytnou
lištìm a zaháleno prodloužení chodníku v
zónou.
Nìmèicích až ke škole. Pro celou obec byl vypracován Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ)
- Podle Knihy zápisù zasedání MNV a Rady NV

Základní

škola

)

-

Školka

Dìtský karneval

Dovolte mi krátké ohlédnutí za karnevalem v
Nìmèicích. Podle reakcí dìtí i øady dospìlých mám pocit, že
se nám podaøilo vytvoøit pìknou tradici
každoroèního setkávání dìtí a dospìlých v
našem pìkném sále Kulturního domu.
Vzpomínám na karnevaly ve staré hospodì, kde
bývala také moc pìkná atmosféra a nadšení dìtí i poøadatelù v mnohém podobné jako dnes. Jedno však je úplnì
jiné - prostøedí ve kterém se slavnost pro dìti koná.
Jsem velmi ráda, že máme kolem sebe stále dost lidí
ochotných pomoci vytvoøit dìtem prostor pro prožívání
radosti ze spoleèných her, soutìží a pohybu pøi hudbì.
Dík patøí všem, kteøí se podíleli na pøípravì karnevalu.
Už dnes se tìšíme na ten pøíští, již 5. Karneval v Kulturním domì v Nìmèicích.
- Vìra Doležalová

%

*

Spoleèenská kronika
V období od ledna do bøezna
se v naší obci narodili
Mikulecká Kristýna

Zhoø

Vítáme nové obèánky

hhgg
oslavili svá významná životní jubilea:
Jánová Anna
Landová Blažena
Štyndl Slavomír
Štyndlová Milada
Vytlaèil Jaroslav
Ludvíèek František
Štarman František
Vlková Zdeòka
Pecháèek Štìpán
Dubišarová Marie
Janouchová Jiøina
Kadrmasová Jana
Landa Josef
Landová Božena
Rössler Jaroslav

Nìmèice
Zhoø
Zhoø
Zhoø
Nìmèice
Nìmèice
Èlupek
Nìmèice
Zhoø
Nìmèice
Zhoø
Nìmèice
Zhoø
Zhoø
Èlupek

94 let
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let

hhgg
jsme se rozlouèili:
Anna Jánová
Jiøí Brachtl

Nìmèice
Nìmèice

94 let
48 let

Zápis do MŠ v Nìmèicích
14.4. 2005 od 8 do 15 hodin
v budovì MŠ
Rodièe vyplní pøihlášku a uvedou požadovaný zaèátek docházky.
Je zapotøebí pøihlásit k docházce i dìti, které nastoupí až v prùbìhu školního
roku 2005 - 2006. Termín nástupu je tøeba uvést písemnì.
Dìti jsou pøijímány v souladu se zákonem 561/2004, který platí od
1.1.2005 podle tìchto pravidel:
- pøedškoláci
- dìti zamìstnaných matek
- dìti uchazeèek o zamìstnání
- bude-li kapacita školky naplnìna dìtmi na pravidelnou docházku, nemo
hou být už pøijímány dìti na nepravidelnou docházku - 5 dní v mìsíci
- pokud zbývají místa, mohou být pøijímány i dìti matek na MD a to
podle vìku
- dìti do 3 let pøijímány nebudou
Nový zákon 561/2004 pøinesl zmìny v placení školného.
- vzdìlávání v posledním roèníku MŠ se poskytuje bezúplatnì
- od úplaty je také osvobozen ten, kdo pobírá sociální pøíplatek a pøedloží
potvrzení o skuteèné výši pøíjmù všech èlenù domácnosti, ve které dítì
žije, za období, na které úlevu požaduje

Školné v MŠ je 250,- mìsíènì + stravné
Pøi nepravidelné docházce 125,- tj. polovina stanovené èástky + stravné.
Vzhledem k nepøedvídaným zmìnám v zamìstnanosti znovu pøipomínáme,
že pøednost mají dìti zamìstnaných matek a pøedškoláci.
Zájem rodièù o naši školku nás velmi tìší.
- Vìra Doležalová

k zamyšlení...

kupovala vìtšina, takže pro výrobce nezdravých tìstovin už nezbylo místo na
trhu.“ „Takže to nebyla pravda? Že to bylo nezdravé?“ „Edwarde, v ekonomii je
„Dìdeèku, jak je možné, že je naše rodina tak bohatá?“ „Protože pravda pouze to, èemu vìøí zákazník.“
Teplomìr ukazoval 46 stupòù.
dokážeme prodat daleko ménì, než všichni ostatní.“ „Podívej, Edwarde.“
„Dìdeèku, ty máš žáby? Na co žáby?“ „Žáby jsou základem naší filozofie,
„A co bylo s tìstovinami dál?“ „Nic, firma se prodala a investovali
dokázaly nám vydìlat veškeré jmìní.“ „Vezmi kotlík a naber do nìho vodu.“
Starý pán vhodil jednu žábu do hrnce s vodou. Druhou vložil do sklenice, kte- jsme do výroby salámù.“ „Myslíš takové ty soudky z lisované strouhanky?“
rou postavil na zem. Pod hrncem zapálil sotva viditelný plamínek a vložil do „Ano, jenže tenkrát se vyrábìly z masa.“ „Z masa? To bylo ale taky nezdravé!
Nebo ne?“ „To už nikdo neví. Mého pradìda napadlo, že když zaène do masa
nìho teplomìr.
Teplota ukazovala 24 stupòù. postupnì pøidávat sóju, dokáže vyrobit dvojnásobné množství za polovièní
cenu.“
Teplomìr ukazoval 51. Žába opìt nìkolikrát mrkla.
„Naše rodina mìla od nepamìti továrnu na automobily. Když bylo
jednomu z mých pradìdù asi jako tobì, zavolal si ho k sobì jeho otec a pøedal
„Po dvaceti letech už si totiž nikdo nepamatuje, jak chutná sója, a
mu rodinné tajemství, které dnes pøedám já tobì.“
jak chutná šunka. Když se lidem vysvìtlí, že sója je zdravá a chutná jako
Teplomìr ukazoval 30 stupòù. šunka, bude jim chutnat. A vždy rozhoduje nakonec cena.“
Žába uvnitø udìlala nìkolik temp a posadila se na dno.
Rtu• postoupila k pìtapadesátce.
„Automobil bylo velmi složité zaøízení z mnoha souèástí. Když pøišel
„A co bylo dál?“ „Už tenkrát jsme byli dost bohatí. Pøedkové investozájemce, naše firma mu ho postavila podle jeho pøání.“ „Nerozumím tomu.“
vali
do
pekaøství
a pøestali vyrábìt rohlíky z mouky a droždí. Místo toho se
„No, automobil døíve nevypadal tak, jako dnes. Nakreslím ti ho.“
používala taková foukaná pasta. Vydìlali balík. A dnes máme mlékárnu.“
Rtu• se pomalièku pøevezla pøes èíslo 34.
Teplomìr nepozorovanì pøekroèil 60 a žába se prošla po dnì.
„To jsou kola, aby se automobil mohl pohybovat. Tudy se lezlo
„Víš, dìdeèku, jak je možné, že si toho celou tu dobu nikdo
dovnitø.“ „Èlovìk byl uvnitø auta? Ne jako dnes, obrácenì?“ „Tenkrát bylo
všechno jiné. Èlovìk vlezl do auta, sedl si a toèil tímhle kolem a auto podle toho nevšiml?“ Starý pán vstal, vyndal ze sklenice druhou žábu a hodil jí do kotlíku.
zamíøilo správným smìrem. Prý.“ „A jak èlovìk šlapal?“ „Auto jelo samo. Jenom Žába zaèala v šoku a køeèích drápat po stìnách nádoby. Snažila se vyskoèit,
se do nìho nalila pohonná hmota, a auto jezdilo samo.“ "Hlavním problémem ale teplotní šok byl pøíliš silný. Po nìkolika vteøinách plavala mrtvá tìsnì pod
výroby auta byla nutnost zamìstnávat odborníky, kteøí rozumìli autu do posled- hladinou.
Žába sedící na dnì tomu nevìnovala pozornost
ního šroubku. Mùj pra...pradìd si spoèítal, že když zamìstná spoustu rychle
a opìt znudìnì zatáhla oèi dovnitø hlavy.
vymìnitelných lidí z ulice, kde každý z nich bude dìlat jen jednu jedinou
souèástku, dokáže z nákladù na jednoho èlovìka uživit deset dalších dìlníkù a
„Vidíš – musí se pomalu. A to je základ naší rodinné filozofie a našeještì ušetøí. Náš pradìd dokázal prodat ménì práce než ostatní a tím ušetøil. A
ho bohatství. A teï si vezmi auto, a utíkej domù, maminka tì už bude hledat.“
ten kdo je levnìjší, je na tom vždycky v oèích zákazníkù lépe.“
Chlapec vyndal z kapsy krabièku s nápisem „Sportovní automobil – pro zdravé
Teplomìr ukazoval 37 stupòù. nohy“ a vyndal jednu tabletku. Spolkl ji a bìžel smìrem od dìdovy jeskynì po
Žába nevzrušenì sedìla v hrnci a obèas zatáhla oèi dovnitø hlavy. svých domù. Zastavil se (znaènì udýchán) až pøed ohoøelým stromem, kde
rodina bydlela. Cítil, jak je na dìdu pyšný. Jenom díky chytrosti jeho pøedkù
„A co bylo s autem pak?“ „S autem už nic, firma se prodala a mohli bydlet takhle zdravì. A platit za to relativnì nízký nájem. A mohl bìhat
investovali jsme do továrny na tìstoviny.“ „Myslíš takové ty ètvereèky co se autem. A pít to dobré a zdravé, køiš•álovì prùhledné mléko. To jediné mu totiž
vyrábìjí ze slámy?“ „Ano, jenže tenkrát se vyrábìly z mouky a vajec. Jenže dle pøírodního léèitele mohlo zahnat ošklivé, mokvavé vøedy, které se nejen
vejce byly drahé, a tvoøily zhruba polovinu ceny balíèku tìstovin. A mùj pradìd jemu, ale vìtšinì lidí z neznámých pøíèin tvoøily po celém tìle a bolely mnohem
si spoèítal, že když investuje peníze do reklamy, kde lidi pøesvìdèí, že vejce víc, než øídké kosti, které když se zlomily, odmítaly srùst. Vìøil, že ho to ochrání
škodí zdraví, dokáže vyrobit tìstoviny za polovinu ceny než ostatní. Lidi budou i pøed tou divnou chudokrevností, na kterou zemøel jeho bratøíèek, kterého mìl
rádi, že žijí zdravìji a nebude jim vadit, že tìstoviny už nechutnají tak, jako moc rád i pøesto, že se narodil celý znetvoøený. Maminka na nìho kývla a
odhrnula si z èela svùj poslední pramínek vlasù.
døíve.“
Byl pøíjemný veèer a všechno, ale úplnì všechno bylo v poøádku.
Rtu• teplomìru byla tìsnì pod hodnotou 42.
V kotlíku plavaly dvì uvaøené žáby . . . . .

„Vždy• si mohli ti, co tomu neuvìøili, kupovat u ostatních!“ „Zpoèátku
ano. Jenomže lidi se vždy rozhodují podle ceny. Nakonec tìstoviny bez vajec

pøevzato z internetu ( pes.eunet.cz )

Kalendáø akcí
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25.-27.3. Pá-Ne MŠ
Velikonoèní výstava
9. 4.
So
Ochotníci Divadelní spoleènost “Høebíèek na hlavièku”
“Afrika aneb Èeši mezi lidožravci”
14.4.
Èt
Škola
Zápis do první tøídy
20. 5.
Èt
Sraz nìmèických rodákù
25. 6.
So
Sokol
Volejbalový turnaj na Èlupku
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V l a d i m í r Vr b i c k ý
Nìmèice 167
( 608 905 505

, vrbickyvlada@seznam.cz

\

16.dubna 2005 od 8:30 do 12:00 se bude konat
v zasedací místnosti Obecního úøadu

Sobota 8.ledna 2005 patøila pøíznivcùm
stolního tenisu.
Hrál se tradièní "Vánoèní turnaj"

Poøadí ètyøhry
1. Jasanská Petra a Beneš Václav
Dopoledne se sešli žáci v poètu
2. Lnìnièková Jiøina a Škeøík Ivan
10 úèastníkù ( 8 mladších žákù a 2 starší ).
3. Škeøík Jiøí ml. a Škeøík Jiøí st.
Turnaj mìl velmi slušnou úroveò. Je znát,
že vìtšina zúèastnìných chodí, více èí Letošní roèník mìl nìkolik novinek a
ménì pravidelnì, na ètvrteèní tréninky.
zvláštností:
- zúèastnil se rekordní poèet hráèù - 32
Starší žáci
Mladší žáci
- bylo nejvíce pøespolních - 10
1. Pavliš Jan
1. Pecháèková Pavlína
- poprvé byl k dispozici mikrofon
2. Hrdina Michal 2. Hrdina Ladislav
(díky p.Kodytkovi )
3. Rossler Michal
- hrálo se na velice slušných stolech.
(Na podzim jsme zakoupili druhý nový,
Odpoledne probìhl turnaj mužù
a dva horší se nám podaøilo zrenovoa žen. Letošního roèníku se zúèastnilo 32
vat.)
hráèù ( 27 mužù a 5 žen ). I zde jsme mohli
být s úrovní spokojeni. Hrálo se v pìti
Díky tomuto, a dále skvìlému
skupinách,spoleènì muži a ženy, z nichž zázemí na sále KD Nìmèice, patøil letošní
postoupilo 16 nejlepších do play-off. Ženy roèník k nejlepším v okolí. Tím bych chtìl
se poté utkaly ve vzájemných zápasech.
pozvat všechny letošní úèastníky, ale i ty co
svou úèast pouze zvažovali, na pøíští
Poøadí muži:
Poøadí ženy:
roèník. Pravdìpodobný termín je 7.1.2006.
1. Netolický Michal 1. Jasanská Petra
(bude upøesnìno na plakátech i v tomto
2. Rossler Milan
2. Lnìnièková Jiøina zpravodaji). Na závìr mi dovolte podìkovat
3. Špinar Jaroslav
3. Benešová Hana
všem sponzorùm za podporu i ceny a
spolupoøadatelùm za spolupráci.
Dalším programem byly ètyøhry,
-Ivan Škeøík
kterých se zúèastnilo 16 hráèù.

BAZAR JARNÍHO
A LETNÍHO O BLEÈENÍ ,
OBUVI A SPORT OVNÍCH
POTØEB
Pøíjem zboží: pátek 15.4.2005 10:30 - 11:30 15:00 - 17:00
Prodej zboží: sobota 16.4.2005 8:30 - 12:00
Vyúètování: sobota 16.4.2005 14:00 - 15:00
Obleèení se bude pøijímat pouze vyprané
a vše ostatní oèištìné a v dobrém stavu.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

- ZŠ

Vás zve k pravidelnému cvièení které se koná vždy ve støedu
od 18.30 do 20.00 hodin v tìlocviènì ZŠ
cvièení je rozdìleno na tøi èásti
zahøívací - posilovací - protahovací
pøedcvièuje sl.Jitka Strážnická
pøijïte - uvidíte!

Š a c h y
Šachová sezóna se blíží do finiše. S uspokojením mohu konstatovat, že neustále držíme 1. pøíèku pøed skupinou pronásledovatelù a horkých
kandidátù na postup do vyšší soutìže, a to pøed Štefanydes Polièka D a
TROPICEM Lanškroun A. Vzhledem k umístìní v tabulce družstev, je zøejmé,
že držíme velmi slušné pozice i v poøadí jednotlivcù, kde v první desítce
máme celkem 4 borce, tedy nejvíce ze všech zúèastnìných týmù.
V tuto chvíli máme na kontì z 8 zápasù 7 vítìzství a jednu remízu,
a také velmi pìkné aktivní skóre. Také je ale již jasné, že by• bychom obsadili
1. a tedy postupovou pøíèku, nelze na postup do vyšší soutìže s tak úzkým
kádrem pomýšlet. V soutìži OP II se již hraje na 8 šachovnicích, kde pro jejich
zajištìní by bylo potøeba cca 16-20 hráèù. To v souèasných podmínkách (10
hráèù, z toho je 6 místních a 4 z Èeské Tøebové) je nerealizovatelné, nehledì
ke skuteènosti, že s vyšší soutìží, se výraznì zvyšuje i kvalita soupeøù.
Dalším dùvodem nepostoupení je i nárùst nákladù na dopravu o 100% (dnes

Ta b u l k a p o 8 . k o l e
1. Sokol Nìmèice
2. Štefanydes Polièka D
3. TROPIC Lanškroun A
4. ŠK Linhartice
5. TJ Lanškroun C
6. Sokol Mistrovice
7. SK Žamberk D
8. Sokol Horní Èermná B
9. Sokol Mistrovice
10. TROPIC Lanškroun B
11. ŠO K a. s. Kunvald C

8
8
7
7
7
7
7
8
7
7
7

7
6
5
4
3
3
2
1
2
0
1

1
1
1
1
2
0
1
3
0
2
0

0
1
1
2
2
4
4
4
5
5
6

15
13
11
9
8
6
5
5
4
2
2

29,5 : 10,5
26,5 : 13,5
25,5 : 9,5
18,5 : 16,5
18,5 : 16,5
12,5 : 22,5
15,5 : 19,5
15 : 25
10,5 : 24,5
14,5 : 20,5
13,5 : 21,5

se vejdeme do jednoho auta).
Pøedevším z tìchto dùvodù setrváváme i nadále v KSV (Krajská
soutìž východ) a jak doufám, budeme i nadále házet klacky pod nohy dalším
horkým kandidátùm na postup v pøíštích sezónách.
Rád bych využil této pøíležitosti a pozval pøípadné zájemce o
šachovou hru do našich øad, pøípadnì na naše nároèné tréninky, které se konají vždy v pondìlí (v zimním období) od 18. hod. v restauraci KD. Jestliže hra
v šachy nìkomu nejde, neznamená to, že pøi pøijatelném zájmu, snaze uèit
se, se to v budoucnu výraznì nezlepší.
- Ing. Josef Racek

Poøadí jednotlivcù
1. Zeman Arnošt
Štefanydes Polièka D
7,0 / 8
87,5%
2. Pail Milan
Sokol Nìmèice
6,0 / 6
100,0%
3. Šebrle Jaroslav
TROPIC Lanškroun A
5,5 / 6
91,7%
4. Pìkník Milan
Sokol Nìmèice
5,5 / 6
91,7%
5. Palla Stanislav
TROPIC Lanškroun A
5,5 / 6
91,7%
6. Hatala Ondøej
Štefanydes Polièka D
5,5 / 8
68,8%
7. Hùlka Libor
Sokol Nìmèice
5,0 / 5
100,0%
8. Havlíèek Václav
TROPIC Lanškroun A
5,0 / 6
83,3%
9. Racek Josef
Sokol Nìmèice
5,0 / 7
71,4%
10.Jerman Miloš
Štefanydes Polièka D
4,5 / 6
75,0%
_____________________________________________________________
36. Dìdourek Stanislav Sokol Nìmèice
2.0 / 2
100 %
42. Vrbický Ladislav
Sokol Nìmèice
2,0 / 4
50,0%
48. Dubišar Jiøí
Sokol Nìmèice
1.5 / 2
75 %
51. Müller Roman
Sokol Nìmèice
2,0 / 4
50,0 %
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