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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opět přivítat na stránkách našeho časopisu. Píši

tento článek v době, kdy již zřejmě všichni vyhlížíme nějaký ten první jarní
den. Ve skutečnosti letošní zima se ne a ne pustit a dle předpovědí nás svým
krásným chladným počasím potěší minimálně do konce března. Berme to z té
lepší stránky, že tato ,,ladovská zima“ se musí určitě líbit dětem a všem
milovníkům zimních sportů. Méně nadšení vzbuzuje u nás, u starostů obcí a
měst. Výdaje na zimní údržbu výrazným způsobem vzrostly nad původně
stanovenou částku a budeme i my muset hledat nějaké ty rezervy, ale spíše
provést nějaké škrty v našem rozpočtu. Koncem února náklady na letošní
zimní údržbu v naší obci překročily magickou hranici 200.000,- Kč. Přesto, že
zima je velmi dlouhá a na sněhovou nadílku štědrá, jsem přesvědčen, že jsme
zimní údržbu zvládli celkem dobře. Dík patří nejen těm, kteří se na boji se
sněhovými přívaly podíleli, ale také všem občanům za vstřícný přístup a
trpělivost. Dělali jsme co jsme mohli a snažili se udržet sjízdnost když ne
všech, tak většiny komunikací. Jen je občas potřeba vzít lopatu do ruky a
trochu si pomoci. Taky upozorňuji na skutečnost, že nelze být všude v 6:00
ráno. Z tohoto důvodu, také dle skutečností z ,,opravdové zimy“ byl v zas-
tupitelstvu obce schválen harmonogram zimní údržby. Na jaře, dočkáme-li se
ho, vyrazím do terénu a projednáme způsobené škody a způsob jejich
náhrady. Když mluvím o jaře, chtěl byt tímto požádat všechny občany o pomoc
při jarním úklidu. My určitě nestihneme zamést každý trošek posypu, a tak vyj-
dou-li nám občané vstříc a zametou si před ,,svým prahem“, tak my ty hromád-
ky odvezeme. Ale musíme dávat při zametání pozor, aby to nedopadlo jako
posledně a nevymetli jsme některé silnice z povrchu zemského. Upřesnění
bude na vývěskách.

Komunikace
Letos bychom měli postupovat malými krůčky, tzn. že byly schvále-

ny další dvě komunikace k opravě na Člupku (za prodejnou) a v Němčicích k
č.p. 148 (přední komunikace). Když připočteme nějaký nezbytný peníz na
zbytečné opravy alespoň těch největších výtluků, tak to bude to, na co letos
snad budeme mít (cca 800.000,- Kč).

Dále jsme v zastupitelstvu obce schválili vypracování jednoduché
(hlavně co nejlevnější) dokumentace na komplexní opravy komunikací v celé
obci. Po průzkumu v minulém roce máme konkrétnější představu co by to
mohlo stát, pouhých cca. 17 mil. Kč. A až budeme mít tu dokumentaci v ruce,
tak vyrazíme na lov dotačních titulů. Doufám, že nějaký lapíme, protože dopo-
sud jsou to jenom drobty, co se dají na komunikace sehnat. Opravy komu-
nikací jsou a budou vždy velkým problémem z důvodů finanční náročnosti a

vlastně nulové efektivity. Podle mého názoru je nutno zajistit vhodný model
financování a opravy místních komunikací provést v rozmezí 3-4 let, protože
jinak budeme tyto místní komunikace opravovat neustále dokola a nikdy tomu
nebude konec (pamětníci rádi zavzpomínají na pověstné litomyšlské náměstí).

V současné době zkoušíme připravovat finanční výhled na 4-5 let,
který bude řešit realizaci tří významných, již dříve zmiňovaných staveb v obci.
Jedná se o výše uvedené místní komunikace, rekonstrukci ČOV a I. etapu pro-
tipovodňové ochrany obce Němčice. Všechny projekty jsou v různém stupni
rozpracování. Teď již víme, co nás to bude stát a našim úkolem je připravit
příští pětiletku tak, aby vesnice i nadále fungovala jak má a neopakovala se
historie z let dostavby KD a I. etapy plynofikace obce Němčice. Samozřejmě,
na podzim máme konečně dlouho očekávané volby do zastupitelstev obcí, ale
domnívám se, že některé problémy jsou dané a měli by se řešit ať je tady Petr
nebo Pavel. Nebudeme předbíhat a tyto úvahy necháme novému, energií
nabitému zastupitelstvu.

Komunální volby 2006
Bylo by hrozně zajímavé, kdyby každý kandidoval jen sám za sebe,

protože by vlastně došlo v rámci stávajícího volebního řádu k přímé volbě.
Žádné přepočítávání podílů, žádné společné kandidákty, žádné preferenční
hlasy. Vlastně bychom si udělali přímou volbu zastupitelstva, starosty, tak jak
nám neustále slibují a své sliby neplní naše politické strany v případě volby
prezidenta republiky. Ale o tom na jiném místě časopisu.

Máme schválený rozpočet na r. 2006. Žádné velké investice, mimo
MK, spíše dodělání starých dluhů, jako je rozhlas v Němčicích apod. Zatím
nám zůstává nedokončené sportoviště v Němčicích. Hledáme prostředky na
dokončení objektu sportovních kabin, které odhadují cca na 500 – 600 tis. Kč.
Také je potřeba dořešit využití II. podlaží této budovy. Ať se to někomu líbí
nebo ne, ale stavba by se dokončit měla. Sportoviště patří k základní
vybavenosti obce.

Jinak se především zaměříme na běžné opravárenské činnosti a
údržbu obecního majetku (např. terasové střechy). Další velkou položkou je
financování přípravných a projekčních prací na výše uvedených projektech,
ale i dalších menších projektech (obytná zóna u hřbitova v Němčicích).

Ještě bych se vrátil k zimě a chtěl bych poděkovat všem, kteří nám
pomáhali shazovat sníh z plochých střech, jak v Němčicích tak i ve Zhoři.
Poděkování patří také těm, kteří udržovali chodníky ve schůdném stavu.

Do třetice děkuji všem nadšencům a organizátorům kulturních akcí
v naší obci, jak těm kteří připravili tři pěkné plesy, tak i těm, kteří nezapomněli
na naše nejmenší, prostě všem, kteří svůj volný čas obětují i pro ostatní. Vím,
je to nevděčné.

- Ing. Josef Racek, starosta

S l o v o S t a r o s t y

TKO v loňském roce (k 25.2.2006)
                                                            2004                     2005      

náklady na TKO (popelnice) 382.098,- 423.544,-
ostatní náklady (nebezpečný odpad) 13.531,- 26.325,-
CELKOVÉ NÁKLADY 395.629,- 449.869,-
příjmy od občanů 393.360,- 355.670,-
příjmy od ECOCOMu 34.174,- 16.975,-
CELKOVÉ PŘÍJMY 427.534,- 372.645,-

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ +31.905,- -77.224,-
- OZ

Náklady na zimní údržbu 2005-2006 k 28.2
Druh nákladu Částka
Pohonné hmoty 33.459 ,- Kč
Posypový materiál 14.358 ,- Kč
Opravy a údržba 3.570,- Kč
Náklady  mzdy a stroje 81.303 ,- Kč
Práce jiných subjektů 68.729 ,- Kč
Náklady celkem 201.419 ,- Kč

Pro srovnání náklady v zimě 2004/2005 95.149,- Kč
- OZ  



Z  j e d n á n í  O b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární  ochraně na výdaje jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2005 – ostatní části dotace č
KH/2005/0612-OD ve výši 1.460,- Kč.
C smlouvu o dílo na rekonstrukci radiové datové sítě pro obsluhu zařízení dis-
pečinku umístěného v čerpací stanici a vodojemu obecního vodovodu  č: S –
2005 – 059 ve výši 44.544,- Kč.
C smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu 4 poldrů.  č. ZP/2005/0891 ve výši  100.000,- Kč 
C výši poplatku za shromažďování a odvoz tuhého komunálního odpadu
(poplatek TKO) na rok 2006, výši poplatku 440 Kč/na osobu.
C nabídku na darování pozemku obci, předloženou darovací smlouvu o převo-
du nově vzniklé p.p.KNč. 70/2 o výměře 98 m2 obci Němčice,místní části
Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové
C příspěvek na individuální dopravu žadatelce dle žádosti č.j. 581/ 05 ze dne
21.11. 2005, příspěvek ve výši 4.000,- Kč za rok 2005.
C prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě č.p. 26 ve Zhoři na
dobu určitou, a to od 1.1. 2006 do 31.12.2006
C žádost o uzavření smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy o poskytování
služeb souvisejících s výkonem regionálních funkcí pro Obecní knihovnu v
Němčicích. Dále schválilo žádost o ukončení těchto služeb s Městskou kni-
hovnou v Ústí nad Orlicí.
C dotaci na zajištění provozu sportovních kabin v Němčicích ve výši 65.540,-
Kč. Dotace bude použita na úhradu dodávky plynu, el. energ., vody a nájmu
sportovních kabin 
C skácení 6 ks ovocných dřevin na p.p.KNč.488/1 v Němčicích, Zhoři, k.ú.
Zhoř u České Třebové, ve vlastnictví Pardubického kraje, ve správě Správy a
údržby Pardubického kraje, dle požadavku v žádosti č.j. 476/05 z 12.10.
2005. K rozhodnutí  ve věci bylo vyžádáno souhlasné stanovisko vlastníka,
správce dotčeného pozemku. Bližší v rozhodnutí.
C skácení 3 ks bříz na p.p.KNč. 41 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Tře-
bové, ve vlastnictví obce Němčice. Bylo částečně vyhověno žádostí č.j. 631/05
z 8.12. 2005. Bližší v rozhodnutí. 
C skácení náletových křovin, líska a jasan, na p.p.KNč. 1535 a 1523 ve vlast-
nictví obce Němčice a na p.p.KNč. 921 a 1092/1 v soukromém vlastnictví,
vše v Němčicích, Člupku, k.ú. Němčice u České Třebové, dle požadavku č.j.
626/05 z 5.12.2005. Rozhodnutí bude vydáno po doložení písemného souh-
lasu vlastníka dotčených pozemků. Bližší v rozhodnutí.
C žádost o převod agendy pro obec Němčice z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
na Úřad práce ve Svitavách (Litomyšli).
C návrh na rozdělení vánočního příspěvku pro rok 2005 v celkové výši
10.000,- Kč.
C závazný vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, tedy mezi
Obcí Němčice a Základní školou Němčice, pro závěrečné vyúčtování poskyt-
nutého příspěvku pro rok 2005.
C metodický pokyn pro hospodaření Základní školy a mateřské školy
Všeználek na rok 2006.
C složení rady Základní školy Němčice ve složení

- Mgr. Dana Urbánková – zástupce zřizovatele
- Alena Kohútová – zástupce školy
- Jana Kadrmasová – zástupce rodičů

C žádost adresovanou Konzumu, obchodnímu družstvu Ústí nad Orlicí o
zprovoznění prodejny ve Zhoři.
C odvolání p. Ladislava Jilga z pozice předsedy stavebního výboru 
C žádost č.j. 644/05 z 12.12.2005 o prodloužení nájemní smlouvy ze dne
2.4.2002 o nájmu nebytových prostor, a to od 1.1.2006 do 31.12.2006, formou
dodatku č. 3
C smlouvu o zřízení věcného břemene umístění elektropřípojky pro novostav-
by RD na p.p. 38/5 a 38/6 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové, na
p.p. 83/9, 1713/1, 1689/2, 38/13 a 92 ve vlastnictví obce Němčice dle před-
loženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
C smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, evidenční
číslo: 70/0220, mezi EKO-KOM, a.s. a obcí Němčice včetně pověření svozové
firmy k uplatňování garančního režimu
C nákup hydraulicky stavitelné radlice na prohrnování sněhu v ceně do
45.000,- Kč. Stavitelná radlice je třeba pro zajištění kvalitní zimní údržby v

úzkých uličkách obce, především ve Zhoři
C opětovně smlouvu o dílo č. 14/2005/TO, o zajištění stavebního povolení a
zajištění podání žádosti o dotaci pro akci ,, Rekonstrukce ČOV Němčice“.
Výše uvedená smlouva předložila nejvýhodnější nabídku ze tří doručených
uchazečů.
C předložené návrhy směrnice obce Němčice

- směrnice na pokladní limit – max. 100.000,- Kč
- směrnice pro schválení rozpočtu obce
- směrnice pro kupony do mobilních telefonů  ve vlastním zaměstnání
- směrnice o zařazení zaměstnanců do Obecního úřadu

C rozpočtovou změnu č. 6 obce Němčice, která obsahuje úpravu rozpočtu z
důvodů přidělení dotace na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení pro stavbu čtyř poldrů v celkové výši 100.000,- Kč a neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce na rok
2005
C odvod nespotřebovaného příspěvku obce Němčice, příspěvku poskytnutého
Základní škole Němčice, v roce 2005 zpět na účet obce, a to  do 31.12.2005
C zrušení usnesení č. 159/2005 ze dne 8.12.2005, a to z důvodů
nedostatečného počtu hlasů pro odvolání Ladislava Jilga z pozice předsedy
stavebního výboru.
C potvrzení Ladislava Jilga v pozici předsedy stavebního výboru.
C dodatek č.1 k odpisovému plánu dlouhodobého majetku Základní školy v
Němčicích pro rok 2005. Dodatek řeší zařazení a odpisy keramické pece.
C dodatek č. 1 ke smlouvě o příjímání a odesílání datových zpráv prostřed-
nictvím elektronické podatelny MěÚ Litomyšl. Dodatkem č. 1 se uvedená
smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
C výzvu – zjednodušené zadání k podání nabídky Na zpracování projektu
stavby ,, Protipovodňová ochrana obce Němčice – I. etapa.
C mimořádný finanční příspěvek rodině po zesnulém p. Z. Pokorném v
celkové výši 5.000,- Kč
C návrh darovací smlouvy na převod nově vzniklé p.p. KNč. 70/2 o výměře 98
m2 v obci Němčice, místní části Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové. Záměr
převodu p.p. KNč. 70/2 byl řádně zveřejněn na úřední desce v termínu od
16.11. 2005 do 15.12. 2005.
C návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení stavby vodovodní a
telekomunikační přípojky na p.p. KNč. 505 a 70/2 v Němčicích, místní části
Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové. Záměr řízení věcného břemene byl řádně
zveřejněn na úřední desce obce Němčice v termínu od 28.11.2005 do 15.12.
2005.
C smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení stavby kanalizační přípojky
na p.p. KNč. 49/2 a 1675 v obci Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové.
Záměr zřízení věcného břemene byl řádně zveřejněn na úřední desce obce
Němčice termínu od 28.11. 2005 do 15.12. 2005 
C zařazení souboru vyhlášek územně plánovací dokumentace a jejich změn
č. 1 a č. 2 do evidence závazných vyhlášek obce pod označením “Obecně
závazné vyhlášky územně plánovací dokumentace obce Němčice č. 1/2006”.
Souhrn vyhlášek č. 1/2006 obsahuje následující vyhlášky:
- Vyhláška obce Němčice o vyhlášení závazné části schváleného územního 

plánu
- Vyhláška obce Němčice o vyhlášení závazné části změn č. 1 územního 

plánu sídelního útvaru obce Němčice ze dne 31.1. 2002
- Vyhláška obce Němčice o vyhlášení závazné části změn č. 2 územního 

plánu sídelního útvaru obce Němčice ze dne 29.12. 2003
C žádost o zřízení obecní cesty na p.p. KNč. 715/3, jako k přístupu k č.p. 62
na Člupku. Jedná se o změnu kultury dotčené části uvedené p.p.KNč 715/3 z
kultury zahrada na kulturu ostatní plocha, ostatní, místní komunikace.
C předložený návrh na dělení p.p.KNč. 663/3 v Němčicích, místní části Člu-
pek, k.ú. Němčice u České Třebové.
C zahájení jednání o dořešení majetkoprávního vyrovnání u p.p.KNč. 194/1 a
663/11 v k.ú. Němčice u České Třebové
C odstoupení p. Ing. Františka Šauera z funkce člena Stavebního a zeměděl-
ského výboru na základě jeho oznámení z 8.1. 2006, z důvodů názorových
rozdílů na způsob provádění přenesené působnosti na úseku stavebního
zákona.
C odstoupení p. Ing. Františka Šauera z funkce předsedy                         
Finančního výboru z důvodů neslučitelnosti s funkcí místostarosty dle § 119
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zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, o obecním zřízení.
C příspěvek na činnost TJ SOKOL Němčice na 1. pololetí roku 2006.
Příspěvek bude použit na výdaje uvedené v žádosti ze dne 26.1. 2006. Vyúč-
tování bude provedeno do 30.9. 2006.
C zakázky na zpracování projektu stavby pro územní a stavební řízení akce:
Výstavba technické infrastruktury obytné zóny v Němčicích - U hřbitova,
uchazeči Stavby bez bariér, Ústí nad Orlicí, a to za cenu 34.367,- Kč (včetně
DPH). Zakázka byla přidělena na základě doporučení komise a provedeného
výběrového řízení.
C zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby pro územní
řízení akce: Protipovodňová ochrana obce Němčice – I. etapa, uchazeči JAFIS
s. r. o., Litomyšl a to za cenu 440.300,- Kč (včetně DPH). Zakázka byla přiděle-
na na základě doporučení výběrové komise a provedeného výběrového řízení.
C odprodej pohledávky za neuhrazený nájem za prostory v bývalé ZŠ ve
Zhoři č.p. 26, za pronájem čalounictví, v celkové výši 58.496,- Kč, klientovi,
který se zavazuje hradit měsíční splátky ve výši 2.500,- Kč, za podmínky, že
převáděný majetek dlužníka se stane vlastnictvím klienta až po úplném
uhrazení dlužné částky.
C použití splátek na úhradu nákladů řízení a na úhradu dluhu, polovičním
dílem
C podání návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného Emila
Šoky, na částku 37.943,50 dlužnou částku za neodevzdanou tržbu v restau-
raci KD v Němčicích. 
C předběžný návrh na rozsah a ocenění projektových a inženýrských činnos-
tí pro Komplexní protipovodňová opatření obce Němčice, které jsou rozděleny
do tří etap:

1. etapa: 765,000,- Kč
2. etapa: 750.000,- Kč
3. etapa: 350.000,- Kč

C předložený návrh žádosti o poskytnutí příspěvku na materiální vybavení
SDH Němčice z prostředku grantu Pardubického kraje

1) Pákový rozvaděč
2) Hadice B+C (7ks)

C dodatek č. 3 ke smlouvě č. 45/2002/O – o nakládání s odpadem. Dodatek
se týká stanovení ceny za poskytované služby.
C podání žádosti o příspěvek na obnovu stávajícího vybavení internetového
procoviště v knihovně Němčice z prostředků grantu Pardubického kraje pro
rok 2006.
C harmonogram provádění zimní údržby - Začátek v 5:00 hod

1) Cesta k farmě ZD Němčice
2) Cesta k MŠ v Němčicích
3) Komunikace od č.p. 37 (kamenná hospoda), k č.p. 28 (KD), k č.p. 15 

(Povolný), vše v Němčicích.
4) Příjezdy a přístupy k prodejně v Němčicích
5) Zhoř, od č.p. 20 ( Vašinová ) k hasičské zbrojnici a k č.p. 103 ( Štamber-

grová), výjezd ze Zhoře směrem na Němčice
6) Zhoř
7) Člupek
8) Němčice

V případě potřeby bude v Němčicích a Člupku vypomáhat současně druhý
traktor s radlicí, další těžká technika dle okolností. Starosta má vyhrazené
právo na úpravy dle okolností.
C jednání ve věci odkupu pozemků na ,,rybníku“ v Němčicích, a to do max-
imální ceny 5 Kč/m2. Vyšší cenu nelze vzhledem finančním možnostem obce
akceptovat.
C dění p.p.KNč. 261 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové, dle
požadavku v žádosti, č.j. 89/2006 ze dne 27.1. 2006.
C zřízení sjezdu na p.p.KN č. 263/4 z místní komunikace dle požadavku v
žádosti č.j. 34/2006 z 9.1. 2006. 
C překop místní komunikace p.p.KN č. 1617 pro výstavbu vodovodní přípojky
dle požadavku v žádosti č.j. 33/2006 z 9.1. 2006.  
C sdělení o umístění a vydatnosti zemního hydrantu pro potřeby stavby. Vše
pro obec Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové, tak jak je uvedeno ve
stanovisku OÚ Němčice ze dne 9.1. 2006.
C dohodu o odborné pomoci mezi Městskou knihovnou Česká Třebová a obcí
Němčice, pro poskytování bezplatné odborné pomoci a pro nákup knih, pro
Místní lidovou knihovnu ve Zhoři.
C seznamy žáků pro stanovení příspěvků na neinvestiční výdaje na dojíždějící
žáky z obce Němčice, kteří vykonávají základní školní docházku v Litomyšli
a v České Třebové. Jedná se o úhradu za ročníky 6.-9. (1.-5. zajišťuje ZŠ v
Němčicích).

C žádost o povolení skácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.KNč. 380 v
Němčicích, Podrybníku, k.ú. Němčice u České Třebové, dle požadavku v
žádosti č.j. 62/06 z 17.1. 2006. Jedná se o 2 ks jasanů. Bližší v rozhodnutí.
C členský příspěvek regionu Orlicko-Třebovsko na rok 2006 v celkové výši
13.425,- Kč. Příspěvek je splatný nejpozději do 31.5. 2006.
C členský příspěvek Mikroregion Litomyšlsko na rok 2006 v celkové výši
15.215,- Kč. Příspěvek je splatný nejpozději do 31.5. 2006. 
C stávající způsob, výši odměňování uvolněných a neuvolněných členů zas-
tupitelstva obce Němčice.
C stávající ceník pro pronájem sálu KD v Němčicích. V případě požadavku
na úlevy lze o tyto písemně požádat v předstihu zastupitelstvo obce Němčice.
C pro opravy v roce 2006, tyto místní komunikace (MK).

1) MK od silnice II/358 (č.p. 118 v Němčice) k č.p. 148 (bytovka v N),
2) MK od č.p. 35 ( prodejna Člupek) k č.p. 73, výjezd na II/358.

C úhradu za přípravu a zpracování jednoho vydání obecního zpravodaje Zlatý
pásek ve výši 2.500,- Kč.
C pronájem sport. kabin TJ SOKOL Němčice za stávajících podmínek tj. za
65. 540,- Kč/ročně, a to na dobu neurčitou.
C dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2005/TO-rekonstrukce ČOV Němčice.
Dodatek obsahuje změnu, prodloužení termínů jednotlivých dodávek díla a
snížení ceny za toto prodlení.
C námitku a připomínku k návrhu územního plánu velkého územního celku
Pardubického kraje, tak jak je uvedeno ve stanovisku obce Němčice z 16.2.
2006. Jedná se o:

1) Směrové úpravy silnice II/358 a II/360
2) Protipovodňová opatření obce Němčice

C smlouvu o přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické
podatelny MěÚ Litomyšl. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
C rozpočet na rok 2006, dle předloženého návrhu.  Rozpočet je schválen jako
vyrovnaný.

Příjmy: 8.041.000,-Kč
Výdaje: 8.041.000,-Kč 

C zadání zakázky pro zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby:
”Rekonstrukce ČOV Němčice“ uchazeči JAFIS s. r. o., Litomyšl za cenu 39.
270,-  Kč (včetně DPH), která byla nejnižší z předložených nabídek.
Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D prodej akcií České spořitelny a.s., dle předložené nabídky ze dne 14.12.
2005, za cenu 360 Kč/akcie. S případným prodejem obec posečká nejméně
do 30.5. 2006.
D žádost o skácení dřeviny rostoucí mimo les, která byla postoupena odborem
životního prostředí Měú v Litomyšli. Jelikož v žádosti nebyly uvedeny žádné
nové skutečnosti nebylo zahájeno správní řízení ve věci
D žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o
příspěvku na jimi organizované aktivity. Žádosti nebylo vyhověno z důvodů
neproveditelnosti kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku.

-OÚ

Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem 
dne 22. 2. 2006

kontrolu provedli: F. Kladiva - předseda výboru a p. V. Vavřínová - členka
výboru Obecní úřad zastupovala p. M. Jilgová - účetní Obecního úřadu
- byly kontrolovány pokladní doklady za měsíce říjen - prosinec 2005

doklady od č. 678  do č. 752
- stav peněžních prostředků dle pokladního deníku k 31.10. 2005 činí  

40.940,00Kč listopad - doklady od č. 753  do č. 835 
- VD 787 a 811 – ochr.prac.pomůcky – není uvedeno komu 
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 30. 11. 2005 činí 
10.217,50Kč prosinec  - doklady od č. 384 do č. 482

- VD 878 a 887 – příspěvky na SPOZ – bylo by vhodné doložit doklady 
stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 31. 12. 2005 činí  0,00 Kč

Tak jako při posledních kontrolách přetrvává chyba špatného
nastavení tisku sestavy pokladny, kde je vždy poslední řádek na stránce
nečitelný. Jedná se však o programovou chybu software, kterou nelze
odstranit.

- Zápis provedl:  F. Kladiva



Plesová sezona 2006 

Zima má i jiné radovánky než je sníh,
má také plesovou sezonu. Všichni se můžeme
nastrojit, ti naši mužští nás “vyvedou”, my je pak
utancujeme k smrti, vypijeme nějakou tu štam-
prličku, sice nás většinou druhý den bolí hlava,
ale stojí to určitě za to.

No řekněte sami, ještě  že ten kulturák máme, jak jsme to mohli
bez těch bálů tolik let vydržet? Ale teď si to užíváme. Letos byly tři,  troufám
si říci velice zdařilé plesy, v lednu obecní ples a v únoru divadelní a
maškarní. 

Myslím si, že patří poděkování všem těm, kteří se postarali, aby
v obci tyto plesy byly.

Z vlastní zkušenosti vím, co je to práce, ale věřte, že v této ves-
nici, je vás už moc málo, kteří chcete pro ty ostatní něco udělat, tak se
držte, a jen tak dál. My všichni, kteří jsme se tam letos bavili, přijdeme za
rok zase. - M.J.

prezentovány sbírkové předměty z RML, RM Chrudim, SOkA Svitavy se sídlem v Lit-
omyšli a SOkA Chrudim.

Pokud bychom měli jen ve stručnosti nastínit historii kosích hnízd v
Čechách, musíme v prvé řadě vzhlédnout k Chrudimi, městu zvanému též Athény
východních Čech, odkud mají všechna kosí hnízda svůj prapůvod. Právě tam v roce
1867 vzniklo první kosí společenství parodující tajné spolky, které mělo za úkol nejen
recesistickou zábavou naplňovat volný čas svých členů, ale také přispívat k poněkud
jinému pohledu na veřejné dění ve městě. Z Chrudimi se potom kosí hnízda jakožto
filiální odnože Prahnízda kosů chrudimských rozšířila během několika desetiletí
nejen do více než 40 českých měst a městeček, ale také do českých čtvrtí ve Vídni
a Chicagu. 
Doprovodný program:
Pro děti jsou připraveny nejen pracovní listy k tématu výstavy, ale také jedna celá
místnost představující velké netknuté plátno čekající na jejich malířské výtvory. Při-
jďte a vytvořte svou představu „kosí zahrádky“. 

2.4. - 30.7.2006 (denně mimo pondělí: 9:00-12:00 a 13:00-17:00)
ILUSTRACE ZDEŇKA BURIANA

Na měsíc duben je v Regionálním muzeu v Litomyšli připravována insta-
lace zajímavé  výstavy s názvem Zdeněk Burian – ilustrace. Výstava je pořádána ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví, odkud pocházejí  originální ilus-
trace Z. Buriana.

Svět romantiky a dobrodružství – to je svět, který po celý život Zdeňka
Buriana lákal a přitahoval. Jeho nejsilnější stránkou byly portréty a zejména knižní
ilustrace dobrodružných děl, např. K.Maye, J.Verna, J.Londona a mnoha dalších.
Prostřednictvím jeho obrázků neprožíváme jen chvíle napětí, ale i díky jejich dokon-
alé kresbě a propracované malířské technice, vycházející z vědeckých podkladů a
poznatků, jsme seznamováni i s minulostí. Zdaleka nejznámější jsou jeho rekon-
strukce prehistorické fauny a života v pravěku vůbec vznikající ve spolupráci s pale-
ontologem Josefem Augustou. A není  sporu  o tom, že jsou skutečným světovým
kulturním unikátem a ve světě jsou také vysoce ceněny. Bez nadsázky lze říci, že
jimi Zdeněk Burian několika generacím odkryl svět dávné minulosti naší Země.

Výstava v RML představí ukázky z obou výše zmiňovaných oblastí.
Původní autorova díla mohou návštěvníka překvapit svoji velikostí, která něko-
likanásobně převyšuje velikost výsledných knižních ilustrací. Originální díla jsou
provedena řadou malířských technik, zajímavé jsou rovněž autentické tiskařské a
vydavatelské poznámky. Výstava bude zahájena 1.4. 2006.

- REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL, tel. 461 615 287

R E G I O N Á L N Í  M U Z E U M  L I T O M Y Š L
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Dìtský karneval

V jedné z oblíbených písniček dětí z naší školky se zpívá: „Ať v šapitó k
prasknutí je nabito, dnes che che che  bude klaunů mecheche...“ 

V neděli 5.
března bylo v našem
Kulturním domě
skutečně „nabito“ a
radost z toho měly
nejen děti, ale i my
dospělí.

Ani se nám
nechce věřit, že rok

tak rychle uplynul
a my se chys-
táme na další
Karneval .Velmi
nás těší zájem
dětí i dospělých o
tuto akci. Každý
rok obdivujeme
krásné a roz-
tomilé masky i
rozzářené oči
dětí. Jsem velmi ráda, že se z našeho Karnevalu stala tradice. Věřím, že pořa-
datelé budou mít stále dost sil, elánu a nových nápadů  při přípravě dalších
Němčických karnevalů.  

2.4. - 18.5.2006 (denně mimo pondělí 9:00-12:00 a 13:00-17:00 h)
KOSÍ HNÍZDO V LITOMYŠLI

Výstava věnovaná Hnízdu kosů litomyšlských připomene působení mužského
humoristického společenství, které v Litomyšli existovalo v letech 1889-1903 a svým
svérázným způsobem přispívalo k městskému spolkovému životu. Jeho obrkosem byl slavný
litomyšlský kupec, muzejník, soukromý sběratel, malíř a kronikář Quido Šimek (1857 - 1933),
jehož renesanční postava jistě zaujme každého člověka s alespoň nepatrným smyslem pro
humor a recesi. Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 4. 2006 v hlavní budově muzea.

Po více než století, které uplynulo od zániku svérázné humoristické společnosti
zvané Hnízdo kosů litomyšlských (1889 - 1903) se mohou návštěvníci Regionálního muzea
v Litomyšli seznámit s  bohatou aktivitou, jíž kosové přispívali k životu svého města. Pracov-
níci litomyšlského muzea totiž chystají na 1. dubna 2006 vernisáž výstavy věnované tomuto
společenství, při níž se odehraje v kosáckém duchu několik zcela neobvyklých událostí. Jed-
nou z nich bude předvedení hymny litomyšlských kosů, kterou zazpívají renomovaní pěvci
pod vedením emeritního ředitele místního gymnázia pana Otakara Karlíka. Výstava
návštěvníky provede unikátními památkami zachycujícími dnes již poněkud roztodivné až
bizarní způsoby, jimiž se bavili naši dědové a pradědové. Zájemci si budou moci zakoupit též
publikaci věnovanou dějinách litomyšlského kosáctví, či si jako malou upomínku odnést ale-
spoň odznak s kosem vytvořený podle autentických kreseb členů hnízda. Na výstavě budou

Bazar jarníhoBazar jarního

obleèeníobleèení
Ve dnech 31.3.2006 a 1.4.2006 se uskuteční již tradiční

JARJARNÍ BAZARNÍ BAZAR

Zboží můžete přinést v pátek 1030 - 1130 a 1500 - 1700
Nakoupit budete moci v sobotu 830 - 1130 a 1300 - 1500

- Na Vaši účast se těší pořadatelky.



Český rozhlas Pardubice existuje a
vysílá již více než 3 roky. Vysílá aktuální
zpravodajství a informace z celého Pardu-
bického kraje a informuje tak všechny oby-
vatele našeho kraje o dění v jejich blízkosti.
Český rozhlas Pardubice je všude tam, kde
se děje něco důležitého a významného. 

Díky široké síti zpravodajů informuje o životě a dění i v
nejzapadlejší vísce kraje. O Svitavsku a okolí Moravské Třebové infor-
muje nezaměnitelným způsobem Viera Pavlasová. O dění na Orlicko-
ústecku informuje Jiří Flídr. Chrudim a její okolí má perfektně
zmapováno redaktorka s charismatickým hlasem Naďa Kubínková. 

Český rozhlas Pardubice lze naladit v celém Pardubickém
kraji na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí můžete Český rozh-
las Pardubice poslouchat na frekvenci 101,0 FM a na Svitavsku na
frekvenci 102,4
FM. Jednoduše
řečeno Český rozh-
las Pardubice
vysílá do celého
Pardubického kraje
o celém kraji. S
Českým rozhlasem
Pardubice budete
vždy informováni o
všem důležitém a
navíc nikdy nebu-
dete sami! 

Dobrý tip 
k parlamentním volbám

Blíží se další volby do Poslanecké sněmovny. Z
novinových zpráv se lze dovědět, že 
mnozí současní poslanci se zaplétají do aktivit,
které životní zkušenost běžného občana musí hod-
notit jako krajně podezřelé, stýkají se s lidmi z
podsvětí - ale jejich kolegové  ze stejné strany na
tom nic špatného nevidí,
přitom poslanci jako celek trvají na své celoživotní
imunitě v případě trestného činu,
jedí, pijí a rekreují se ve zvláštních poslaneckých
zařízeních za zanedbatelné ceny,

zaměstnávají své příbuzné jako asistenty a nechá-
vají si proplácet nájem za poslanecké kanceláře ve
svých objektech,
poté, co si omylem zvýšili platy v r. 2004, ani po
roce nedokázali omyl napravit,
jednají podle zmatečního jednacího řádu, který
umožňuje každému z nich zlikvidovat smysl
jakékoliv návrhu zákona dodatečnými doplňovací-
mi návrhy podanými na poslední chvíli, kdy plénum
poslanců není s to dopady návrhu posoudit.
Takto se nechovají lidé, kteří dovedou upřednost-
ňovat veřejný zájem před zájmem osobním či
stranickým. Takové jednání je známkou nízkosti.
Většina současných poslanců si však v nadcháze-

jících volbách nepochybně udrží pozice, které si
vybojovali v úzké skupince svých spolustraníků, a
vyskytne se tak  na předních místech kandidátek
svých stran. 
Jak lze účelně použít volební lístek za této
nepěkné situace?
Zakroužkuje všechny kandidáty na předních
místech na kandidátce své strany kromě těch, kteří
jsou dnes poslanci.

Při dostatečném počtu zakroužkovaných hlasů
budou  současní poslanci přeskočeni jinými kan-
didáty a do sněmovny se nedostanou. Noví poslan-
ci by pak začali svou práci s vědomím, že
nedostatek morálky může být při volbách vyúč-
tován. - převzato z Internetu

P O Z V Á N K A

1.4.2006 se koná od 17:00 na sále KD v Němčicích
0. ročník recesní soutěže

NÌMÈICKÝ BLBOUN 2OO6

soutěž v pojídání kynutých knedlíků - “blbounů“
v kategoriích muži - ženy - děti

Hodnotné ceny
Občerstvení zajištěno

čerstvé párky a klobásy z udírny
párky v rohlíku

točené pivo a limo
Po vyhlášení přejedených vítězů následuje 

APRÍLOVÁ DISKOTÉKA

K a l e n d á řK a l e n d á ř a k c ía k c í
31.3.   Pá Burza jarního oblečení
1.4. So Sokol Němčický Blboun
16.4. Ne  Sokol Sokol Němčice - Sokol Červená Voda
5.4.    So  Stoní tenis Turnaj ve stolním tenisu mládeže-žáků
25.8.  Pá  Stoní tenis Němčický triatlon

Zimní postøehy
To, že jsou všude spousty sněhu, jste si všichni určitě

všimli; to že se špatně v zimě udržuje, to nám někteří z Vás chodí
,,vyřvávat´´ na úřad dost často.

Ale všimli jste si, že se u nás (u nás na Člupku) najdou i
tací, kteří neřvou, řádně uklidí a to i obecní chodník a to tak krás-
ně, že kolikrát na něm nebylo ani trocha sněhu. Že nevíte kde?
Pomohu Vám. Takhle krásně je vždy uklizeno  po každé sněhové
vánici na Člupku u pana Václava Štarmana. Tak se mi nabízí otáz-
ka, proč nemáme takových ,,Štarmanů´´víc? 

Vždyť zde žijeme všichni společně a vesnici nedělá
Obecní úřad, ale my všichni, kteří zde bydlíme. Tak co, že to  také
zkusíte?  - M.Jilgová

Silvestrovské vážení 
2005

Tak se nám zase rok s rokem sešel a nastala
nám opět příjemná povinnost vybrat z našeho středu
toho nejváženějšího.

Výběr byl prováděn tradičně na Silvestra od desáté hodiny
dopolední v Kulturním domě. Proti loňsku sice přišlo o 6 občanů méně, ale
zato byla většina z Němčic (Člupku a Zhoře) a okolních vsí. 
Takže teď trochu statistiky.

Ke zvážení se dostavilo celkem 100 občanů. Z Němčic 54, ze
Člupku 20, ze Zhoře 4, z Pudilky 2, Litomyšle 7, ze Suché 3, ze Svinné 2,
ze Svitav 2 a z Tatenic, Mor. Třebové, Vlčkova, České Třebové, Pazucha
a Sloupnice po jednom.

Loňské vítězství obhajoval pan Smola ze Suché. Vzhledem k
tomu, že se místní favorit opět nedostavil, se mu to i úspěšně podařilo a
byl tudíž vyhlášen pro rok 2005 "Nejváženějším občanem".

Letos byla pro návštěvníky připravena "inovace" v podobě pamět-
ních "Vážních lístků" vypisovaných na požádání.
Celkově byla nálada výtečná a akce vydařila výjimečně. 

- F. Šauer

f



Spoleèenská kronika

V období od ledna do března
hhgg

se v naší obci narodili
Karlíková Kateřina Němčice
Kovář Matyáš                 Člupek

Vítáme nové občánky
oslavili svá významná životní jubilea

Landová Blažena Zhoř 91 let
Dědourek Stanislav Člupek 85 let
Kolková Vlasta Zhoř 80 let
Myšková Anežka Němčice 75 let
Sedláček Josef Němčice 75 let
Hynková Anna Němčice 70 let
Sršňová Eliška Zhoř 70 let
Buchtel František Němčice 65 let 
Pokorný Josef Němčice 65 let
Kuchtová Milena Němčice 60 let
Sedláček Josef lupek 60 let
Šimek František Němčice 60 let

hhgg
jsme se rozloučili

Fikejzová Marie Němčice
Pokorný Zdeněk Němčice
Štusáková Vlasta Zhoř
Voleský Pavel Zhoř
Voltr Miroslav Zhoř

Volební rok 1920 ve Školní kronice němčické školy
Cena koruny byla v březnu  7,45 švýcarských franků....
12.3. zaražen zde „Sokol“ a hned na to i „Orel“. V pondělí a v pátek cvičily
Sokolky, v úterý a sobotu Sokoli, ve středu a čtvrtek Orlové....
Cena koruny byla v dubnu 8,80 švýcarských franků
Před letošními volbami do sněmu  i senátu politická scéna byla rozdělena na
9 různých stran. Hojně se agitovalo, sociální demokraté třídním zásobováním,
zvýšením mezd a platů a zkrácením doby pracovní. Strana lidová kritikou vlád-
ní politiky a navíc byla hojně podporována penězi od vysoké hierarchie a
šlechty.....
V Čechách rozšiřuje se bolševizmus a komunismus, hlavně v Kladně a v
Brně. Muňa amnestován, Hlinka též. Na venkově tlupy bolševické přepadají
dvory a drancují......
Protože se od jara rozmáhala ve straně soc. demokratické strana komunistů
vedených Muňou, Šmeralem, Zápotockým a Votavou, tupila ministry soc.
demokratické, snažila se prosadit přijetí III. Internacionály moskevské, jednala
stále velezrádně, prováděla teror a snažila se uchvátit moc ve státě a provésti
diktaturu proletariátu, podali nejprve soc. dem. a vzápětí i republikánští ministři
demisi a 14. 9. tak došlo k rozpadu vlády. Následně byla prezidentem jmen-
ována vláda úřednická, jejímž úkolem bylo zavést pořádek a úctu k zákonům,
poněvadž za vlády ministrů sociálně demokratických administrativa, soudnictví
i zásobování trpěly nadržováním příslušníkům stran sociálních......
28.10. oslavy 1. roku republiky. Bilance jest neutěšena. Lichva, podvody s
falešnými bankovkami, „vyžírání“ republiky podporami v nezaměstnanosti.

Drahota všech potřeb větší než za války, nedostatek surovin, masa, kávy,
mýdla, petroleje, benzínu, svíček, koření i uhlí. Velká shovívavost proti bolše-
vikům směru Munova, Stivína. Touha po zábavách (samé muziky, akademie,
divadla a biografy), jen práce nehledána a protivná. Místo sjednocení národa
jen tříštění stran.
Protože komunistický teror se stupňoval, byla již od září v Litomyšli a jejím
okolí organizována branná sokolská pohotovost. Všechny politické strany se
spojily se Sokoly a Orly v pohotovost zavazujíce se ku vzájemné pomoci při
vyskytnuvším se bolševickém zabírání úřadů, plenění, rabování neb žhářství.
Zdejší občanstvo bylo rozděleno na 3 oddíly: I. nejmladší, úderný, jenž měl
povinnost jíti i za hranice okresu, II. v okolí obce a Litomyšle, III. hájící obec
samu a zadržeti vpád z průmyslového okolí Parníku, Třebové, Hylvát a Ústí. 

Přestože jen v Němčicích bylo na 100 bolševiků nepodnikli ničeho
ani zde ani v Litomyšli, neboť bylo zřejmě prohlášeno, že za žádných okol-
ností nedají si strany pořádkumilovné ani rozbíjeti republiku, ani ničiti
majetek.Školní šatna zdejší byla určena za strážnici k zajištění mužských
vzbouřenců. V Piaristickém klášteře bylo konsignováno četnictvo a po městě
tajné stráže sokolské. 
Místo generální stávky stávkovalo v Litomyšli jen pár lenochů....
Cena koruny byla v říjnu 15,25 švýcarských franků
Velmi se v poslední době rozmohlo vystupování z církve římskokatolické.
Však na vině je sama Katolická klerikální strana lidová a její rozvratné
působení od založení republiky, vynucování si všude předního zastoupení a
nesnášenlivost (až k připodobňování bezvěrců k volům a sviním!). Není tedy
divu, že v Němčicích i okolních obcích vystupují lidé hromadně. V Pazuše
téměř všichni, ve Vlčkově na 30, ve Svinné přes 100, v Osíku, Dolním Újezdě
a v Morašicích na sta. Nesnášenlivost a stranickost jde tak daleko, že kněží
odepírají i místo na hřbitově a jsouce přinuceni, pak dělají schválnosti. Proč
utiskovat svědomí pro víru?......

- vybráno ze zápisů ve školní kronice místní školy

k z a m y š l e n í . . .

O volbách a lidech
“Tak máme letos zase dvoje volby, paní Műlerová..”

Nějak takhle by možná komentoval situaci dobrý voják Josef Švejk, klasická to posta-
va české literatury....

S volbami se nám poslední dobou roztrhl pytel. Pomalu nemine rok, aby
se alespoň jedny nekonaly. Není se čemu divit, že raději volíme kandidátku podle
svého přesvědčení, než bychom vybírali a volili osobnosti, které by byly zárukou
správného vývoje. Ono je těžké někoho volit jen podle toho, co říká z televize.

V následujících řádcích bych se chtěl věnovat jen volbám do Obecních
zastupitelstev. Jsou to volby, které jsou nám všem nejblíže nejen tím, že volení kan-
didáti jsou voličům velmi dobře známí, ale hlavně tím, že jejich rozhodnutí se bezpro-
tředně dotýkají všech občanů obce. Za dobu svého “poslancování” jsem těchto voleb
zažil několik. Byly to volby různé. Od těch prvních v roce 1990, které byly spíš roz-
chodem s minulým pořádkem, přes ostudné volby s jedinou kandidátkou před osmi
lety až po ty poslední - naprosto obyčejné. Všechny se však vyznačovaly jednou, dle
mého názoru, nespravedlivostí. Myslím tím zvýhodňování stranických kandidátek na
úkor těch, kteří kandidují samostatně. Volební systém je nastaven tak, že lidé kan-
didující samostatně potřebují ke zvolení mnohem více hlasů. Díky tomu se do Obec-
ního zastupitelstva nedostala paní Karlíková v posledních volbách, ani pan Hubinka
ve volbách prvních,   přestože oba dostali tolik hlasů, že pokud by byli na kterékoli kan-
didátce, určitě by byli zvoleni.

V malých obcích, jako je ta naše, by se to dalo i v rámci stávajícího voleb-
ního systému poměrně snadno odstranit. Stačilo by, aby se strany dohodly a místo
jedné kandidátky o devíti lidech podala každá z nich devět samostatných kan-
didátek, pro každého kandidáta zvlášť. Pokud by to tak provedli všichni, odpadly by
při volbách jakékoli přepočty a vyčíslování podílů a vše by se zredukovalo na prosté
sečtení odevzdaných hlasů. Prvních devět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů by
bylo zvoleno. Bylo by to jednoduché, jasné a spravedlivé. I volba starosty a jeho zás-
tupce by se mohla zjednodušit. Vítěz voleb by mohl být automaticky prvním  kan-
didátem na starostu, další v pořadí pak na místostarostu.

Tato “úprava” voleb má však několik úskalí. Prvním z nich je to, že každý
kandidát by musel mít svoji vlastní petici s podpisy a zřejmě i svého zástupce. To je
samozřejmě celkem snadno řešitelné. Druhým úskalím toho způsobu voleb je to, že
pokud by některá strana porušila dohodu a přihlásila úplnou kandidátku, získala by tak
výraznou výhodu proti ostatním. Pravdou je, že by se tím zřejmě významně zdiskredi-
tovala a nikdo by s ní po volbách nechtěl spolupracovat.

Což takhle nechat si to projít hlavou. Do podzimu je zatím času dost.
- František Šauer



S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i è ù
Začátek roku jsme zahájili

koncem – pořádali jsme ve
spolupráci s Kulturním domem
rozloučení s rokem 2005 překva-
pivě na 31. prosince. Na sále nám
přitom hrál DJ Tkadlyi. 

25. února jsme se
mohli potkat na
M a š k a r n í m
bublinkovém (disco)
plese letos poprvé
pořádaném SDH a KD
Němčice. Je škoda, že
jsem na plakáty uvedl
malým písmem v
závorce slovo „disco“ –

pár potencionálních návštěvníků tohoto
plesu to odradilo, ale kdo pochyboval a
přesto přišel určitě nebyl zklamán. DJ
TKADLYI zahraje všechno a hlavně
skvěle. Prostě a jednoduše myslím, že
jsme probublali plesem dobře i s repro-

dukovanou hud-
bou. Masky byly
jako každým rokem perfektní. Jako nejlepší
byla vyhlášena maska baletky a Hurvínka.

Přípravy na ples jsme si zpestřili odha-
zováním sněhu ze střech supermarketu Tesco
v České Třebové, Mateřské školy a Kulturního
domu v Němčicích. 

-  Za SDH J.G.Veselý

S p o l e k  d i v a d e l n í c h  o c h o t n í k ù  Š L É G L  N ì m è i c e
V minulém čísle jsme předběžně hodnotili činnost našeho spolku.

Ještě bychom chtěli připomenout co všechno jsme v loňském roce chtěli
udělat a co se nám podařilo splnit. 

Na rok 2005 jsme si naplánovali:
- Valnou hromadu spolku 
- IV. Divadelní ples
- Hostování v Dolní Dobrouči
- Pomoc při dětském maškarním karnevalu
- Pozvat některý jiný divadelní spolek z okolí
- Uspořádat zájezd do Brna do Mahenova divadla
- Zorganizovat již 3. Předání „Oskarlů“
- Připravit novou premiéru divadla
- Koupit koberec na jeviště
- Zajistit novou oponu

Na těchto akcích se podílela velká část ochotníků, kteří odpracovali desítky
hodin a za to jim patří velký dík. Nepodařilo zajistit pouze novou oponu.

Na Valné hromadě konané 20.1.2006, kde jsme mimo jiné hodnotili
uplynulý rok, jsme si ještě náročnější plán než byl na minulý rok.

- Hostování s hrou „Dědoušek si namlouvá ve Strakově
- Valná hromada
- Hostování s hrou „Dědoušek si namlouvá v Dolní Dobrouči
- 5. Divadelní ples
- Dětský karneval
- Sehrát dvě nová divadelní představení (na jaře a na podzim)
- Zájezd do Mahenova divadla v Brně

- Pozvat hostující divadelní spolek
- 4. Předání „Oskarlů“
- Připravit „Předvánoční koncert“
- Zajistit novou oponu

Pět bodů z tohoto náročného programu jsme již splnili a proto
několik slov k akcím, které jsou již za námi. Hostování ve Strakově se podaři-
lo na výbornou. Sál byl vyprodán do posledního místa a obecenstvo se bavilo,
což dávalo najevo velkým potleskem. I další repríza v Dolní Dobrouči se
vydařila. Valné hromady se jako obvykle zúčastnily více než dvě třetiny členů
a také starosta obce, který nám ochotníkům poděkoval za vše co pro kulturu v
obci děláme. Přislíbil i pomoc Obecního úřadu při plnění našeho neskromného
plánu činnost na rok 2006. 

Divadelní ples i Dětský maškarní karneval se vydařily. Důkazem
toho byla velká účast spokojených návštěvníků.

Nyní se usilovně pracuje na dalších dvou akcích. Zahájili jsme
výrobu nové opony a začali nacvičovat nové divadlo. Bude to pohádka „Jak
čert vyletěl z kůže“. Na tomto místě jenom trošku poodhalíme, že v této
pohádce bude hodně čertů a čertic, král Kašpárek a ještě další velice pěkné
pohádkové postavičky a také trošku zpívání a hodně legrace. Premiéra by
měla být 6.května.

To je stručný přehled toho co jsme udělali a co nás ještě čeká.
Věříme, že se nám podaří vše zdárně zvládnout a pokud se najde někdo, kdo
by mezi nás chtěl přijít a přiložit ruku k dílu a s námi se pobavit, budeme
jenom rádi.

- Václav Kodytek a Bóďa Vytlačil 

®

Dvoøisko
“Člověk”, to zní hrdě, ale k tomu je třeba dodat

“Dobrý člověk”. Vždyť ještě dnes jsme pamětníci dvou velkých
diktátorů, kteří přivedli na smrt 100 milionů lidských obětí.
Zdálo by se, že ve dvacátém století by měla být morální kultura
lidstva větší. Ale opak se stal skutečností. 

První světovou válku předstihla druhá, v počtu obětí
na lidech i materiálech. Žalují - Lidice, Ležáky, Javoříčko u nás.
Slovenské vypálené vesnice, francouzský Oradour, v Rusku
nespočet vesnic. Stovky pobořených měst v Německu, Polsku,
Rusku atd. V současnosti zákeřný terorismus.V Evropě byly
vyprovokovány dvě světové války a jen krůček scházel k nuk-
leární katastrofě světa. Kéž by spojení evropských států
znemožnilo vyvolat novou válku v Evropě. 

Proč to píši? - I minulost není bez hříchu. Tři kilom-
etry od Zhoře byla obec Dvořisko. Tato víska byla zlikvidová-
na za třicetileté války. Bylo to v údolí Zákop, táhnoucí se lesem
nad Člupkem směrem ke kozlovské hájovně. Tam prochází

cesta z Kozlova do Pazuchy. Nad Navrátilovým rybníčkem stála ta nešťastná
víska asi 9 chatrčí. Polnosti vísky byly mezi Pazuchou a Němčicemi. O exis-
tenci Dvořiska se můžeme přesvědčit na staré mapě z roku as 1500 na hradě

Košumberku u Luže. Důkazem existence
vesničky je, že se základy chatrčí objevují
při vývratech stromů. Tehda za třicetileté
války byl v Němčicích švédský oddíl.
Tábořil na zahradě mlýna pod koupa-
lištěm. Vojáci vyjížděli na lup do okolí. To
se stalo osudným pro obec Dvořisko. Jaká
byla přesná příčina zničení této vísky se již
nedovíme. Faktem zůstává, že v té době
byl v Čechách zničeno as 2000 vesnic.
Dějiny se opakují. I my jsme pamětníci pří-
tomnosti cizích vojsk na našem území.
Dnes na místě vísky jen šumí les - dej
Bůh, aby se podobné tragédie neopako-
valy.

- Jaroslav Doležal



Š k o l k a   -   Z á k l a d n í  š k o l a

ŠKOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM
Školský zákon stanovil termín 1. září 2007, kdy mají základní školy začít s výukou podle

vlastních školních vzdělávacích programů. Podle tohoto zákona si učitelé každé školy vytvoří
takový vzdělávací program, který bude přizpůsoben podmínkám školy, jejímu zaměření, zájmu
žáků, požadavkům rodičů, apod. Vzdělávání  bude zdůrazňovat dovednostní stránku žáka, jeho
schopnosti, rozvoj osobnosti, kreativitu, fantazii. Tomu bude odpovídat i výběr učiva.

Základním krokem k práci na tvorbě ŠVP je analýza současného stavu školy. Již v
loňském roce jsme se na rodiče obrátili s dotazníky, ve kterých  se vyjadřovali k chodu školy, nabíd-
ce kroužků, vybavenosti školy a k dalším otázkám. Mohli napsat, co se jim ve škole líbí, co by rádi
uvítali a také co se jim nelíbí. Výsledky těchto připomínek i požadavků zároveň s  podněty a námě-
ty pedagogických pracovníků, vezmeme v úvahu při určení zaměření školy a stanovení hlavních
výchovných a vzdělávacích cílů našeho ŠVP.

Současné změny ve školství přinášejí plno dalších aktivit a povinností pro pedagogy -
absolvujeme různé semináře zaměřené na tvorbu ŠVP, spolupracujeme se spádovou školou,
studujeme nové materiály - toto všechno je samozřejmě velmi časově náročné, ale pro nás,
učitele, velmi důležité. Cílem našeho školního vzdělávacího programu není jen se dohodnout "kdy,
kde, jak a co budeme učit", ale chceme vytvořit školní prostředí, které bude motivovat, chránit a
podporovat žáky a zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo. Přátelskou
a vstřícnou  atmosférou chceme  pomáhat  žákům ve studiu, práci a činnostech podle jejich zájmu,
rozvíjet jejich osobnost a schopnosti. 

Věříme, že se nám podaří vytvořit takový ŠVP, který bude tyto cíle splňovat, bude
přínosem jak pro žáky (a jejich rodiče), tak i pro nás učitele. Již nyní se snažíme ve výuce využívat
netradiční formy práce, pracujeme se žáky na projektech a skupinových úkolech a doufáme, že
děti budou v naší škole i nadále šťastné a spokojené.
ETAPY TVORBY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1. SWOT analýza školy ( silné a slabé stránky, přednosti a rizika )
2. Charakteristika současného stavu školy
3. Zaměření školy, popis výchovně vzdělávacích strategií,metod
4. Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
5. Učební plán a učební osnovy ( vzdělávací oblasti a předměty )
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

- Alena Kohútová-koordinátorka ŠVP

Zápis do 1.třídy
Dne 7.2.2006 se uskutečnil zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 12

dětí, zapsáno bylo 11 dětí, 1 žák bude navštěvovat 1.třídu po odkladu školní
docházky. V příštím roce bychom tedy měli splňovat požadovaný počet dětí  pro
otevření další - samostatné třídy.

Doufáme, že se nám podaří sehnat šikovnou paní učitelku, pro kte-
rou bude učitelování víc než jenom zaměstnání.

Co připravujeme
 V jarních měsících  budeme  jezdit na
plavecký výcvik ( celkem 10 lekcí )
 22.3. se pojedeme podívat,jak funguje
čistička odpadních vod
 V dubnu se již tradičně zúčastníme
oslav „Dne Země“
 Chystáme „Den otevřených dveří“,kde si
návštěvníci mimo jiné budou moci prohlédnout
nově zrekonstruovaná sociální zařízení

 Ježek se po zimním spánku pomalu
probouzí,po vykrmení na dostatečnou
váhu ho vypustíme do přírody
 Tradičně proběhne „jarní úklid“,kdy
se pokusíme vylepšit prostředí,v němž
žijeme
 Na závěr školního roku opět chys-
táme divadelní představení

Zápis do MŠ V Němčicích
4. dubna 2006 od 8 do 15 hodin v budově MŠ

Rodiče podají žádost o přijetí dítěte do MŠ , kde uvedou začátek
a druh docházky (děti, které nastoupí až v průběhu roku je zapotřebí také
přihlásit). Termín nástupu je zapotřebí nahlásit písemně.
Děti jsou přijímány v souladu se zákonem 561/ 2004 podle těchto pravidel:

- předškoláci
- děti zaměstnaných matek
- děti uchazeček o zaměstnání
- bude- li kapacita MŠ naplněna dětmi na pravidelnou docházku, nemohou 

být přijímány děti na 5 dnů v měsíci
- pokud zbývají místa, mohou být přijímány i děti matek na MD a to podle 

věku
Nový zákon přinesl změny v placení školného:

- školné v MŠ je 250,- Kč měsíčně + stravné
- vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně
- od úplaty je osvobozen ten, kdo pobírá sociální příplatek a předloží 

potvrzení o skutečné výši příjmů všech členů domácnosti, ve které dítě 
žije, za období na které úlevu požaduje

- děti, které chodí na 4 hodiny denně platí 3 stanovené částky
(dle vyhlášky, která platí od 1.3.2006)

- děti které chodí na 5 dnů v měsíci platí polovinu, tj. 125,- Kč
Vzhledem k nepředvídaným změnám v zaměstnanosti znovu

připomínáme, že přednost mají předškoláci a děti zaměstnaných matek.
Těší nás zájem o naši mateřskou školu a budeme se snažit

nabízet dětem nové zajímavé činnosti.
- Věra Doležalová  

Z tvorby dětí
Žáci 4.ročníku skládali básničku na téma „Co

mám rád“ Markétka Doležalová napsala:
Co mám rád?
Flaušové čepice,
okurky z lednice,

slunečné prázdniny,
slaďounké maliny,

když z nebe sněží,
když zajíci běží.
Děti ze 2.,3.a 5.ročníku měly za úkol na

melodii české národní hymny vytvořit text, který by se
vztahoval k obci Němčice. Zde jsou ukázky:

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí Zlatým páskem,
bory šumí zlatým hláskem.
Na louce skví se léta plod,    
vesnický ráj to na pohled.
A to je ta krásná vesnice -

Vesnice Němčice, domov můj,
vesnice Němčice, domov můj.

-------
Kde domov můj, kde domov můj?

Škola bílá stojí tady,
Zlatý pásek proudí tudy.

V sadě skví se zjara květ,
přírodní ráj to na pohled.
A to je ta krásná víska – 

Krásná víska, domov můj,
krásná víska, domov můj.
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Letošní sezona začíná pomalu finišovat. Dvě kola před koncem se
držíme na pěkném čtvrtém místě v pořadí družstev. V pořadí jednotlivců nám
patří 4., 5. a 6. pozice, což je výborné.

Opět potvrzujeme starou pravdu, že se nám více daří s družstvy z
horní poloviny tabulky, a jsme štědří ke kolektivům z opačného konce. Opět
jsme měli problémy s obsazením šachovnic, a to především z důvodů pra-
covních povinností. Jak se říká, je málo lidí a není kde brát. Ale tyto drobné
provozní problémy nám rozhodně neberou chuť po dalších vítězstvích.

Pořadí jednotlivců
Poř.   Šach.       Jméno               ELO          Družstvo                 Body      
1.       6. Bednář Marcel 1616   TJ Jablonné nad Orlicí  9.0 / 9
2.       1. Černý Karel 1992   TJ Jablonné nad Orlicí  9.0 / 11
3.       3. Boháč Luboš 1608   Tropic Lanškroun B 7.5 / 11
4.       4. Racek Josef 1577   Sokol Němčice           7.5 / 11
5.       1. Pěkník Milan 1880   Sokol Němčice           7.0 / 8
6.       2. Pail Milan 1892   Sokol Němčice           6.5 / 7
7.       3. Černohous Jiří 1719   TJ Jablonné nad Orlicí  6.5. / 10
8.       4. Kubíček Vlast. 1621   TJ Jablonné nad Orlicí  6.5 / 10

-----
42.     5. Myška Frant.    1588   Sokol Němčice 3.5 / 4

Tabulka po 11. kole
1.   TJ Jablonné nad Orlicí 11 8     3 0      27
2.   Sokol Horní Čermná B 11 7     2 2      23
3.   Jiskra Litomyšl B 11 6     3 2      21
4.   Sokol Němčice 11 5     5 1      20
5.   ŠK Linhartice 10 6     1 3      19
7.   Tropic Lanškroun B 11 4     3 4      15
8.   Sokol Mistrovice 11 3     4 4      13
8.   Lokomotiva Česká Třebová C     11 5     1 5      16
9.   Štefanydes Polička D 11 4     1 6      13
10. Tropic Lanškroun C 11 3     3 5      12
11. ŠO K a.s. Kunvald C 11 3     1 7      10
12. ŠK Žamberk E 10 2     3 5        9
13. TJ Lanškroun C 11 3     0 8        9
14. ŠK Žamberk D 11 0     4 7       4

- Josef Racek

Š a c h yu

Průběžné pořadí
Družstvo Kol V V P R PP P K Skore Legy Body

1. Tygři z Depa 18 16 2 0 0 0 0 237 : 90 160 : 56 52
2. Pozorjed Jevíčko 19 11 1 0 2 5 0 197 : 148 118 : 134 37
3. Ajeto Svitavy 18 10 3 0 1 4 0 182 : 146 138 : 114  37
4. DC S.L.Z.A. Němčice 18 10 2 0 0 6 0 173 : 153 110 : 106  34
5. Dart D.A.S. Polička 18 9 1 0 1 7 0 161 : 165 94 : 86  30
6. AK Komáři Opatov 19 8 1 0 2 8 0 160 : 185 92 : 124 28
7. Liga Vyjímečných Svitavy 18 6 2 0 2 8 0 156 : 172 114 : 102 24
8. SPS Hradecká žízeň 18 6 1 0 3 8 0 169 : 160 108 : 108 23
9. Sokec Bozak 18 6 0 0 2 10 0 153 : 173 126 : 126 20
10. Kopečkáři Dětřichov 18 4 1 0 1 12 0 143 : 183 100 : 116 15
11. Brouci Koclířov 18 0 0 0 0 18 1 84 : 240 64 : 152 -1

- Mirek Kadrmas

Pro příznivce volejbalu
Pravidelné tréninky budou opět každý čtvrtek (pošlu SMS)
30. 4. - se oddíl Ferber zúčastní volejbalového turnaje ve Svinné.
3. 6. - dětský den 
24. 6. - bude volejbalový turnaj na Člupku obě akce budou upřes-

něny na plakátech.  
- M.Jilgová

Co nového na Člupku?
Nic, vše při starém, na Kopajně spousty sněhu. Letos si děti

opravdu vlek užily, byly dny, kdy nebyla jediná volná kotva. Je to fajn, dva
nejmenovaní muži vlek udržují, každoročně postaví, na jaře zase uklidí a
tak to jde pořád dokola. Ti člupečtí mrňousci, kteří tam pravidelně s rodiči
chodí, už jezdí jako “draci”. I my na Člupku, jdeme samozřejmě s dobou,
máme tam i malé snowboarďáky . 

Ale i zima jednou snad skončí. A přijdou letní radovánky.

Tøídíte odpad ?
Tuto a podobné otázky slyšíme poslední dobou ze

sdělovacích prostředků poměrně často. Společnost EKO-KOM
na nás apeluje, abychom nebyli lhostejní ke svému okolí a
přírodě. Tato firma vznikla sice již v roce 1997 , ale zhruba před
5 lety se dostala do širšího podvědomí. Tehdy totiž  vyšel „Zákon o obalech“.
Prakticky všechny firmy, které své výrobky balí do jakýchkoli obalů dostaly ze
zákona povinnost  již od roku 2002 za veškeré  obaly uvedené na trh  platit
poplatky této společnosti. Musím říci, že jsem si tehdy povzdechl, že jsou to
další peníze, které nám jako firmě zákon přikazuje zaplatit a které následně
„proletí nějakým komínem“ a nikdo se nedozví, kde  skončily. Docela příjemně
mě překvapil směr, kterým se však toto hospodaření s obaly (odpady) ubírá.
Je pravda, že větší část peněz, které jednotliví výrobci odvedou skončí u firem,
které se likvidací tohoto odpadu zabývají, ale vedle toho se i část těchto
prostředků vrací přímo k lidem. Ne ke všem, ale k těm, kterým není lhostejné
životní prostředí. K těm, kteří si dají tu práci a obaly z nakoupených produktů
(a vlastně prakticky všechny odpady) třídí dle daného klíče. Pokud totiž obal
(ať už je to kelímek od jogurtu, či láhev od becherovky) nedáme do popelnice,
ale do správného kontejneru, dojde k následujícímu: Jednak se zmenší objem
netříděného odpadu v popelnicích, tudíž by obec měla následně platit nižší
poplatky za odvoz TKO. Jednak ale i vzroste podíl tříděného odpadu, za který
obec dostává od společnosti EKO-KOM peníze zpět. Tyto peníze se odečtou
od poplatků, které obec zaplatí  za odvoz TKO a pro každého obyvatele by to
mělo znamenat, že bude moci zaplatit nižší poplatky za odvoz TKO. V roce
2004 činil odpočet za vytříděný odpad odpočet 34.174,- za rok 2005 byl
odpočet za vytříděný odpad 16.975,- Kč. Nasmlouvaná cena za odvoz odpadu

na rok 2006 se prakticky odvíjí z množství odvezeného TKO za předchozí rok.
Díky nárůstu cen za naftu a za uložení netříděného odpadu tato  položka rok
od roku zákonitě roste.  Proč se však nepokusit  tento objem letos snížit, aby
byla cena příští rok nižší, nebo alespoň stejná? Proč se nepokusit vytřídit větší
množství odpadů do určených kontejnerů?  Sáhněme si do svědomí každý
sám sobě. Opravdu do popelnic neházíme zbytečně věci, které bychom mohli
hodit do barevných kontejnerů, jejichž množství obec letos díky podpoře ze
strany EKO-KOMu opět rozšíří.  Plastové kelímky – ať už od jogurtu či od
paštiky není třeba vymývat a plýtvat tím vodou. Stačí je hodit nikoli do popel-
nice ale do žlutého kontejneru, či do plastového pytle. Stejně tak všechny
ostatní plastové obaly.  Podobné je to se všemi sklenicemi či láhvemi; „nápo-
jovými kartony“ od mléka, džusu, vína, šlehačky apod. U papíru, který přijde
do určených kontejnerů je podmínkou, aby nebyl znečištěný. Na Obecním
úřadě si lze vyzvednout lístek, kde je přehledně uvedeno, co by do kterého
kontejneru mělo, či naopak nemělo přijít. Většina zemí na západ od nás již na
tento systém jede delší dobu a lidem to přijde zcela normální, že odpad třídí.
Je přece zcela zbytečné a nesmyslné tímto odpadem, kterého je rok od roku
víc a víc, „zaneřádit“ přírodu. Myslím si, že naše babičky a dědové by se
museli obracet v hrobech, kdyby viděli, jaký máme vztah k přírodě, které si oni
vážili, protože je živila.

Myslím si, že podmínky třídění nejsou složité, zvládne to každé dítě
školou povinné. Nejsložitější jsou samozřejmě ty první dva kroky – 1. chtít a 2.
najít si ten správný systém „jak to doma udělat“. Věřím, že však každý, kdo
udělá první krok, tak druhý zvládne také. Ze všech stran se na nás hrnou nové
a větší poplatky a daně za vše na co se můžeme podívat. Proč se tedy
nepokusit sáhnout tam, kde můžeme naopak peníze dostat téměř zadarmo. 

- František Kladiva
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Příprava na jarní sezónu
Zimní přípravu mužstva mužů jsme zahájili v

sobotu 4.2.2006. Trenérských postů se ujali
Vladimír Pavliš a Václav Beneš. Tréninky probíha-
jí v domácích podmínkách místní školní
tělocvičny. Pilujeme zde zejména silovou část
přípravy, ale naprostá většina spoluobčanů nás

vídává při druhé části tréninku a to té venkovní. Potřebujeme totiž do našich
těl dostat trochu té vytrvalosti, která, přiznejme si to, po vanilkových rohlíčcích
a dlouhé zimní pauze prostě chybí. Letošní zima se opravdu drží zuby nehty
a tak si možná někteří z Vás poklepávají na čelo, když nás vidí v mínus osmi
stupních a vánici běhat po venku námi hráči „oblíbené“ vlčkovské kolečko (7,5
km). Trénovat jsme začali dvakrát týdně a to ve středu a v sobotu. Pro malou
účast jsme ale středeční termín zrušili a rozhodli se jen pro jeden kvalitní
sobotní trénink. Nutno dodat, že místní hráči chodí na tréninky s železnou
pravidelností a jejich přístup mě mile překvapil, což se jako již tradičně
bohužel nedá říct o našich spoluhráčích z České Třebové a okolí. Doufáme
ale, že se jejich přístup změní.

21.2.2006 se sešel nový výbor fotbalového oddílu a stanovisko
všech členů zní jasně: „Nikoho z hráčů nehodláme prosit ani přemlouvat, aby
si za nás přijeli alespoň zahrát. Chceme v mužstvu srdcaře, dříče a hecíře,
kteří si nepřijedou pouze v neděli zakopat, ale kteří si uvědomují, že fotbal i
na této úrovni stojí nemalé finanční prostředky a budou pro to ochotni i něco
obětovat”. V opačném případě se s těmito „primadonami“ postupně
rozloučíme a budeme hledat adekvátní náhrady. Rýsuje se například dobrá
spolupráce s TJ JISKRA Litomyšl a jejími funkcionáři. Členové našeho F.O.
by se rádi v budoucnu obraceli pro případné doplnění kádru hlavně tímto
směrem. 

Cílem jara 2006 je:
- Udržet se po nevalných výsledcích z podzimní části soutěže ve druhé
třídě okresního přeboru.
- Stmelit koletiv hráčů a vhodně ho doplnit.
- Zajistit bezproblémový chod a funkčnost výboru F.O.
- Dále se snažit zkvalitňovat služby divákům na domácích mistrovských
zápasech.
- Zajistit dostatečnou informovanost diváků na všechny domácí mistrovské
utkání, jak žáčků, tak mužů.
- Užší spolupráce s OU a místními složkami v obci. 
Během zimy se také uskutečnily některé přestupy a hostování hráčů.
Odešli: Miroslav Špatenka Sokol NěmčiceS Semanín

Petr Felcman Sokol NěmčiceS Sokol Rybník
Oběma bych rád za odvedou práci poděkoval a popřál jim hodně

zdraví a sportovních úspěchů.
Přišli: Kamil Vokas Sokol MorašiceS Sokol Němčice

Tomáš Lesák Sokol Kamenná HorkaS Sokol Němčie 
Ivo Jeřábek FK Česká TřebováS Sokol Němčice 
Závěrem děkuji všem věrným fanouškům, organizátorům a

příznivcům fotbalu za podporu a 16.4.2006 se na Vás, snad už bez zimních
bund a kožichů, těším na shledanou při prvním domácím mistrovském utkání 

Sokol Němčice : Sokol Červená Voda
Fotbalu zdar a němčickému zvlášť!

…z vůle členů výboru fotbalového oddílu předseda Martin Vytlačil

 

Rádi bychom Vás seznámili s výsledky
našich nejmenších.

Po zahajovací loňské sezoně, kdy si
hráči zvykali na soutěž, se nám v podzimní sezóně
podařilo postoupit do finálové části soutěže, kde
budeme bojovat o 1. až 4. místo, což je ohromný
úspěch.

Na podzim jsme se utkávali ze soupeři
z Řetové, Srubů a Vysokého Mýta turnajovým způ-
sobem a obsadili jsme celkově 2. místo, což zna-
mená postup do finálových bojů. Předběhlo nás
pouze Vysoké Mýto B s minimálním rozdílem
bodů. 

V jarní části soutěže se budeme utká-
vat se soupeři Červená Voda, Žamberk B a Vysoké
Mýto B opět turnajovým způsobem. Za podzimní
část bych chtěl velice pochválit  všechny děti v
družstvu. Všichni se velice výrazně zlepšili, což
nám trenérům, rodičům ale i divákům přineslo
ohromnou radost. Odměnou jim byl postup mezi
elitu.

Tento postup nám přinesl mimo radosti i
řadu starostí. Na tuto soutěž máme totiž velice úzký
hráčský kádr a stačí zranění nebo nemoc například
pouze dvou dětí a máme vážný problém. Také se
nám nedaří doplňovat družstvo novými zájemci o
fotbal, i když jsme oslovili téměř všechny rodiče
potencionálních fotbalistů, zájem byl bohužel velice
vlažný. Rýsuje se možná spolupráce s TJ Jiskra
Litomyšl.

Náš plán je takový, že chceme tuto ka-
tegorii udržet a bez nových zájemců to půjde jen
velmi těžko. Myslím že by to byla velká škoda
upustit od slibně rozdělané práce. 

Družstvo trénuje pod vedením trenérů
Václava Provazníka a Petra Mikla 2x týdně v míst-
ní škole a v hale UZS v Litomyšli. Tréninky nám
narušují časté nemoci dětí.

Na závěr bych chtěl poděkovat za
pomoc a spolupráci těmto lidem: V.Beneš,
L.Glesner, p.Věneček, a všem rodičům kteří pod-
porují svoje ratolesti. Zvláštní poděkování patří

p.Coufalovi který nám poskytoval svůj minibus na
všechny zápasy u soupeřů.

Už se všichni moc těšíme až vyběh-
neme na zelené trávníky a věříme že tam budeme
setkávat s větším počtem hlavně rodičů ale i
diváků.

Kádr družsta mladší přípravky tvoří
Flídr Radim

Glesner Ladislav
Glesnerová Anna
Nováček Robin
Sedláček Jiří
Beneš Václav
Matoušek Filip

Miklová Kateřina
Věneček Jiří
Coufal Lukáš
Mikl Dominik
Strnad Martin

- Trenér Václav Provazník.

M l a d š í  p ø í p r a v k a ### #

STOLNÍ TENIS

V sobotu 7. ledna 2006 se uskutečnil
tradiční  „Vánoční turnaj“ ve stolním

tenisu. Tentokrát bez účasti mládeže - žáků. Turnaje
se zúčastnilo 32 hráčů (28 mužů a 4 ženy). Hrálo se v
pěti skupinách, společně muži i ženy. Ze skupin po-
stoupili ti nejlepší do 16-ti členného play-of a vítěz
dotal letos poprvé i putovní pohár. Ženy se poté utkaly
o vítězství ve vzájemném zápase. Poté následoval
turnaj ve čtyřhrách, za účasti 6-ti dvojic. 

V letošním ročníku zvítězili
1. Svojanovská Jana  ( Hylváty )
2. Jasanská Petra
3. Lněničková Jiřina
4. Pecháčková Pavlína

1. Rompotl Martin ( Nová Ves )
2. Beneš Václav
3. Stejskal Pavel ( Hylváty )

1. Stejskal Pavel a Škeřík Ivan
2. Beneš Václav a Chládek Zdeněk
3. Hrdina Michal a Rossler Milan

Úspěšnost každé akce udává mimo jiné
i počet účastníků. Letos se podařilo zopakovat
loňský rekord - 32 hráčů, z toho 14 přespolních! To
je velmi slušné, když si uvědomíme, jak krásné bylo
počasí, které hodně lákalo k zimním radovánkám
na sněhu.

Na závěr mi dovolte poděkovat spon-
zorům za podporu a ceny, hráčům za účast a
spolupořadatelům za spolupráci. Těším se na další
setkání při příštím turnaji ( 30.12.2006).

- Ivan Škeřík
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