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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi opětovně pozdravil, letos poprvé. Letošní, trochu po-divnou zimu, která se prezentovala abnormálně teplým počasím, máme zřejmě zasebou, i když v den, kdy píši tento článek zcela nečekaně nasněžilo. Když se vrátím k uplynulému roku, roku 2006, lze konstatovat, že nebyl nijakzvlášť významným, i když jsme nezaháleli a prováděli přípravu velkých investičníchakcí. Tak v prvé řadě jsme projekčně připravili rekonstrukci ČOV, včetně rozhod-nutí o umístění stavby a stavebního povolení. Postupně se také snažíme získatfinanční prostředky na zainvestování celé akce, jejíž cena vzešlá z výběrovéhořízení se vyšplhala na více jak 4.800 000,- Kč. Ještě v roce 2006 jsme získalidotaci z prostředků Pardubického kraje ve výši 1,5 mil Kč. I pro rok 2007 mámezažádáno o finanční výpomoc. Podíl obce na spolufinancování celé akce předpo-kládáme ve výši cca 1,8 mil Kč. Co se rekonstrukce ČOV týče, jsem přesvědčen,že ji provádíme snad za vteřinu dvanáct. Proč? Protože s přibývajícími rokysměrem k magickému datu 2010, začíná čím dál ostřejší boj o jakékoli dostupnéfinanční prostředky. Jen připomínám, že v roce 2010 by měla být odkanalizovanávšechna sídla snad 2 000 EO (ekvivalentní obyvatel = přepočet celkovéhoznečištění odpadních vod z obydleného sídla, tedy např. i s občany, kteří do obce,města, dojíždějí za prací, k lékaři apod.). Buďme rádi, že máme kanalizaci a ČOV,v tuto chvíli je to k nezaplacení. Když už jsme u těch peněz, mám i jednu nepřílišpro občany příjemnou zprávu. Předpokládám, že po rekonstrukci ČOV bude po-stupně zaváděno i stočné. Čištění odpadních vod je služba, a každá služba něcostojí, zvlášť v dnešní době. Ať si ale každý sám raději spočítá, že zatáhnutím zasplachovač u záchodu, vytažením špuntíku z vany nebo kuchyňského dřezu prokaždého jednoho uživatele končí starost, ta nerudovská starost “kam s ní?“. Je toi při placení stočného jistě výrazně levnější a pohodlnější, než občasné vyjíždění  sfekálním vozem do okolních luhů a hájů. Protože i tady platí “kam s ní”? Ještě bychchtěl doplnit, že při rekonstrukci ČOV bude vybudována i dosazovací jímka, kambude možné odvést splašky a kaly z domácností, které nemají možnost napojenína kanalizaci, a nebude nutno je dovážet na čistírny v okolí. V současné době tutoslužbu poskytnout nemůžeme, není na to přizpůsobena technologie.V druhé řadě se již také delší dobu zabýváme i projektovou přípravou I. etapyprotipovodňových opatření v obci. Jak jsem  se již zmiňoval, jedná se o poldr naČlupku, úpravu koryta potoku Zlatý pásek od této stavby směrem k čerpací stani-ci a osazení hlásného systému. Součástí bude i zřízení chodníku propojujícíhomístní části obce, Němčice a Člupek. Již jsem o této akci několikrát psal, i tady platípřímá úměra : větší akce = větší a delší příprava. Předpokládané náklady jsou docca 25 mil Kč. Nyní nás čeká velmi důležitá, vlastně rozhodující část přípravy celéakce, a to jednání o investičním záměru s vlastníky dotčených pozemků. Věřím, ženajdeme společnou řeč, neboť se jedná o velmi důležitou stavbu pro celou obec. Ve skrytu těchto velkých věcí je i trochu se prodlužující projektová příprava obyt-né zástavby u hřbitova  v Němčicích. Ale po dohodě s VČE a vlastníky dotčenýchpozemků se přípravné práce zase daly zvolna do pohybu. Dále jsme v loňskémroce realizovali drobnější akce, nebo akce rozpracované ještě v předchozím roce2005. Uvádím: kanalizaci + veřejné osvětlení do “Lipovce“ na Člupku, zatrubněnípříkopu na Člupku směrem na Vlčkov, odvodnění vrtu obecního vodovodu, odvod-nění + veřejné osvětlení u OÚ, dokončení el. přípojky ke hřbitovu v Němčicích,pokračování chodníku na dolní Němčice, oprava části oplocení hřiště ve Zhoři,oprava propadlého kanálu pod prodejnou ve Zhoři, pomoc při postupné opravěkaple ve Zhoři, některé práce v kapli v Němčicích. Zaměstnanci obce provádělitaké běžnou údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku obce. Ono se tonezdá, ale na tři zaměstnance je toho až dost. Ještě že nám v létě pomohli brigád-níci, kteří se  výrazným způsobem podíleli  hlavně na údržbě veřejné zeleně.Nutno ale podotknout, že nám již tradičně zbyly dluhy do letošního roku. Jedná sepředevším o úpravy veřejných prostranství na Člupku a ve Zhoři a dokončení úpravprostranství v Němčicích. Jak opakuji každý rok, údržbě veřejné zeleně a úpravámveřejných prostranství se budeme věnovat čím dál více. Věřím, že se bude i nadále

zlepšovat spolupráce v této oblasti mezi obcí a občany. Budeme se snažit vyjítobčanům vstříc. Dáme k dispozici kontejner na trávu, listí  a shrabky (projektBRKO – nakládání s biologickým rozložitým odpadem se opět min. o 1 rokopožďuje). Bude záležet jen na Vás, na občanech naší obce, zda se tam objeví jenty komodity, co tam mají patřit. V opačném případě již takovýto pokus nebudemeopakovat. Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách. Právě zjišťuji, že jsemvolně přešel k činnostem v letošním roce 2007.  Tak již jen stručně. Letos by mělaproběhnout kompletní rekonstrukce ČOV. V protipovodňových úpravách bychomse rádi posunuli někam do stádia projednání PD, a získaní územního rozhodnutí astavebního povolení. Velkou neznámou je v tento okamžik dostavba sportovníhoareálu a jeho další využití. Mělo by se pokračovat v opravách místních komunikací,kaplí ve Zhoři a v Němčicích, také ve výstavbě chodníku. Veřejná prostranství jsemjiž zmiňoval. Rádi bychom také upravili část místních komunikací alespoň asfal-tovou drtí, než na ně dojde řada v celoplošné a trvalejší úpravě ,vše  v rámcinašich možností. Když to podtrhnu a sečtu, tak by se nám hodil cca o 5 mil většírozpočet. Ale to bych byl asi nenapravitelným optimistou, kdybych si namlouval, ženám stát přidá. Sice se mluví o daňových úpravách, přerozdělení sdílených daní (ovzpouře malých obcí jste již jistě slyšeli v televizi nebo četli v novinách, i my jsmese připojili k jedné výzvě), ale spíš se obávám toho, že nám ještě nějaké penízkyseberou. (Připomínám společné zdanění manželů, kolik nás asi toto líbivé gestopro obyvatele naší republiky, tedy naši obec, bude letos asi stát? Taky bych chtěldělat opatření, které by z části platil někdo jiný). Jsme u peněz. V loni jsme v
plnění rozpočtu skončili mírně přebytkoví, po odpočtu 1,5 mil již zmiňované dotace.
Plnění rozpočtu obce Němčice Schválený rozpočet 

k 31.12. 2006 pro rok 2007
Příjmy: 9.074 798,- Příjmy: 8.206 700,-Výdaje: 7.905 265,- Výdaje: 9.876 233,-Saldo: 1.669.533,- Saldo -1.669 533,-Rozpočet je deficitní, rozdíl je hrazen ze zůstatku roku 2006. 

Významnou událostí, která se nás dotkla od 1.1.2007, je zařazení obceNěmčice, ale i Vlčkova a Sloupnice do okresu Svitavy. Jako obvykle jsme se todověděli těsně před koncem roku. Jedná se vlastně o pokračování reformy veřejnésprávy, která započala zrušením okresních úřadů (nikoliv okresů, jako územníchjednotek) dne 1.1.2003. Jen někdo zase nedomyslel, že na tomto územním členěníje organizována  i řada dalších institucí, které nemají  s bývalými okresními, obec-ními a městskými úřady pražádnou spojitost.  Nezbývá nám nic jiného, než tytonovinky absorbovat a zvyknout si na ně. Jestliže se to podaří, tak se jednoudožijeme toho, že budeme mít všechny potřebné úřady v Litomyšli a ve Svitavách.Měnilo se to v 60. letech, tak to snad přežijeme i my dnes. Ze své vlastnízkušenosti musím potvrdit, že mám s přesunutými agendami na nových úřadech vdrtivé míře jen pozitivní zkušenosti. Škoda jen stavebního úřadu, který námnějakým záhadným způsobem zůstal zakotven na MěÚ v České Třebové, stejnětak i okresní soud v Ústí nad Orlicí a na něm závislá policie ČR. Ostatní institucese nám již ozvaly a oznámili nám, že již patříme do Svitav (Litomyšle), např.Hygienická stanice Pardubického kraje, veterinární správa apod. Teď nám tatozměna přinesla pár starostí navíc, ale mám za to, že za pár let to nikomu nepřijdeneobvyklé.Co ještě dodat. Plesová sezona se snad vydařila. Jsem moc rád, že se pár,obvykle stejných lidiček, stará o kulturní dění v obci. Prý se moc líbilo nové diva-dlo, bohužel zlomyslný bacil mi zabránil zúčastnit se představení. Doufám, že sepár společenských, kulturních a sportovních akcí letos ještě vyvede a občanébudou mít možnost najít k sobě znovu cestu, neboť mi připadá, že se i na vesnicičím dál více odcizujeme.A ještě pro všechny příznivce Němčické olympiády připomínám, že další dílnemilosrdného klání se uskuteční poslední víkend v červnu v Němčicích u Kolína.Bližší informace sdělíme způsobem v místě obvyklým. S přáním  pěkného prožitínadcházejícího jara se s vámi všemi prozatím loučím. 
- Ing. Josef Racek, starosta

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



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 změnu č. 3 ÚPSÚ Němčice, zpracovanou SURPMO Hradec Králové
C Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 z dne 12.12. 2006, která doplňujesoubor vyhlášek, obecně závazných vyhlášek ÚPD obce Němčice č. 1/2006,o závazných částech ÚPSÚ obce Němčice 
C smlouvu o dílo č. 841/RC/117/2006 na opravy místních komunikací v obciNěmčice, s termínem dokončení prací do 30.5. 2007 
C smlouvu o dílo na rekonstrukci ČOV Němčice v ceně díla 4. 878 192,- Kč(včetně DPH). Dodavatel VAK Jablonné nad Orlicí
C založení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území, zástupcem obce Němčicebude starosta, Ing. Josef Racek
C poplatek za odvoz a ukládání TKO, včetně odpadu separovaného, vcelkové výši 450,- Kč/osobu, pro rok 2007. 
C skácení 6 ks vrb u čp 91 v Němčicích, Podrybníku, dle požadavku vžádosti č.j.: 786/2006 z 30.11. 2006. Bližší v rozhodnutí
C Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07420021, o poskytnutí podpory na I. etapu ply-nofikace obce Němčice a prostředků SFŽP ČR.
C úpravu odměny místostarosty obce Němčice dle předloženého návrhu, tj.50% z možné měsíční odměny a 50% z možné měsíční odměny dle počtuobyvatel obce, dle platných předpisů, a následně vždy ve znění dodatků adoplňků těchto předpisů.
C prodloužení pronájmu bytu v domě čp. 107 o 6 měsíců, tedy na dobu urči-tou od 1.1. 2007 do 30.6. 2007, dle požadavku v žádosti č.j. 815/2006 z 11.12.2006, za podmínky že dlužná částka za pronájem bytu bude uhrazena do18.12. 2006.
C rozpočtovou změnu obce č. 3 dle předběžného návrhu. 
C rozdělení vánočního příspěvku dle návrhu předsedy sociálního výboru p.Ladislav Jilga.
C příspěvek pro SPOZ, jako odměnu za činnost v roce 2006, ve výši 1.000,-Kč
C dotaci na provoz sportovních kabin za rok 2006 v celkové výši 65.540,- Kč
C žádost č.j. 24/2007 z 2.1. 2007 o pronájem obecního bytu v domě čp. 114(ZŠ) v Němčicích, s tím, že žadateli bude prozatím nabídnuta místnost v čp.107 (OÚ). Byt v ZŠ zůstává prozatím volný.
C uzavření smlouvy o zajištění hospodaření v obecním lese s uchazečemdle nabídky č.j. 728/2006 z 9.11. 2006. Smlouva bude předložena zastupitel-stvu obce ke schválení.
C odkup p.p. KNč. 161/8 o výměře 1017 m2 do vlastnictví obce, za cenu 20,-Kč/m2 (za celkovou cenu 20.340,- Kč) a úhradu nákladů spojených s převo-dem nemovitostí (poplatek za zápis do Kat. nemovitostí a proplacení daně zpřevodu nemovitostí).
C složení povodňové komise obce Němčice, dle předloženého návrhu, aktu-alizace 012007.
C finanční příspěvek na provoz mobilního telefonu skladníkovi obce, ve výši2.000,- Kč na rok 2007. 
C žádost o navýšení dotace z r. 2006, na akci ,,Rekonstrukce ČOV Němčice,v roce 2007“.
C smlouvu o dílo č. 2006/63 na akci  ,,Rekonstrukce ČOV Němčice“, v hod-notě díla 4. 878.192,- Kč a termínem předání 09/2007. 
C rozpočet obce Němčice na rok 2007. Rozpočet je deficitní, příjmy ve výši8. 206. 700,- Kč, výdaje ve výši 9. 876. 233,- Kč. Rozdíl bude financován zůs-tatkem z roku 2006 ve výši 1. 669.533,- Kč. 
C smlouvu č. IV – 12 – 2002  480/VB/1 o smlouvě budoucí, o zřízení věcnéhobřemene, umístění kabelového vedení na p.p. KNč. 1617 ve vlastnictví  obce

Němčice.
C smlouvu č. IV – 12 – 2001  947/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcnéhobřemene, umístění kabelového vedení s příslušenstvím (pilíře, rozvodnéskříně) na p.p. KNč. 1622, 1617, 1236/3 ve vlastnictví obce Němčice
C inventury k 31.12. 2006, včetně inventarizačních zápisů jednotlivých inven-tarizačních komisí. 
C smlouvu o hospodaření na lesních pozemcích v majetku obce. Smlouva jeuzavřena na dobu určitou, a to od 1.3. 2007 do 31.12. 2010. Smlouva bude připodpisu  obsahovat nedílné součásti uvedené v čl. XII., odstavci 3 
C skácení 2 ks bříz na p.p. 191/2 v Němčicích. Bližší v rozhodnutí. 
C skácení 3 ks bříz na p.p. 735/5 v Němčicích, místní části Člupku. Bližší vrozhodnutí. 
C skácení 2 jasanů na p.p. č. 380 a 1 jasanu na p.p. 383 v Němčicích, míst-ní části Podrybníku. Bližší v rozhodnutí. 
C poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Němčice v celkové výši 10.000,-Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Ostatní ve smlouvě.
C poskytnutí finanční dotace oddílu Samurai (karate) v celkové výši 10.000,-Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Ostatní ve smlouvě. 
C nákup materiálu a výstroje pro SDH Němčice v rámci schváleného rozpoč-tu obce Němčice (úprava na 6 ks hadic a 6 ks vycházkových stejnokrojů)
C skácení 2 borovic na p.p. 68/1 v Němčicích. Bližší v rozhodnutí. 
C členský příspěvek regionu Orlicko – Třebovsko na rok 2007 v celkové výši13.530,- Kč (902 osob x 15 Kč/osobu)
C členský příspěvek mikroregionu Litomyšlsko na rok 2007 v celkové výši15.334,- Kč (902 osob x 17 Kč/osobu)
C úpravu odměňování pro předsedy a členy výborů na 50 % z možnéodměny + 100 % příplatku podle počtu obyvatel, vždy podle aktuálníhonařízení, s platností od 1.1. 2007. 
C zvýšení limitu hotovosti v pokladně obce na 200.000,- Kč. 
C kupní smlouvu na koupi p.p.č. 161/8 o výměře 1017 m2 v Němčicích, zacenu 20 Kč/m2, za celkovou cenu 20.340,- Kč, včetně úhrady nákladu spo-jených s uzavřením smlouvy (500,- Kč kolek) a úhrady daně za převodnemovitosti
C kupní smlouvu na prodej p.p.č. 73/3 o výměře 50m2 v Němčicích za cenu7,67 Kč/m2 (průměrná cena v obci), za celkovou cenu 384,- Kč.
C kupní smlouvu na prodej p.p. č. 142/4 o výměře 570 m2 v Němčicích, zacelkovou cenu 4.210,- Kč. Cena stanovena s ohledem na historii předmětuprodeje, bližší ve složce. 
C kupní smlouvu na parcely: p.p.č. 651/6, 651/7, 651/8 v Němčicích ocelkové výměře 212 m2, za cenu 23,26 Kč/m2, za celkovou cenu 4.931,- Kč. 
C předběžně koupi p.p. 71/2 v Němčicích, o výměře 18 m2. Jedná se o částpozemku zabraného obecní cestou. Záměr bude zveřejněn na úřední desceobce. 
C financování  obce v roce 2007 pro dofinancování připravovaných akcí. Při-jetí úvěru ve výši 1,5 mil Kč na rekonstrukci ČOV a přijetí úvěru ve výši 1,5 milKč na dostavbu sport. areálu. Podmínky úvěru budou po upřesnění předloženyZO ke schválení. 
Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D žádost č.j. 816/2006 z 11.12. 2006 o pronájem objektu bývalé kotelny propotřeby truhlářské výroby.
D nabídku společnosti FINANCE Zlín, a.s. na Odkup akcií České spořitelnya.s., za nabídnutou cenu 400,- Kč/akcií.

-OÚ
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PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ PARDUBICKÉHO KRAJE PRO ROK 2007
-  BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU-  TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ZVÝŠENÍ CESTOVNÍHO RUCHU-  TVORBA PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU-  PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ-  PROGRAM PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-  PODPORA PROGRAMŮ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ-  PROGRAM PODPORY KULTURNÍCH AKTIVIT-  PROGRAM PODPORY VLASTNÍKŮ KULTURNÍCH PAMÁTEK-  PROGRAM PODPORY INTERNETIZACE KNIHOVEN-  SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI REGIONY V ZAHRANIČÍ -  POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ NA PODPORU SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT-  PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÁ PARDUBICKÝM KRAJEM

Oznámení obèanùm

V sudých týdnech, vždy ve støedu
od 15.00 do 17.00 má na

Obecním úøadì v Nìmèicích
úøední hodiny

místostarosta pan Miroslav Kadrmas.



OZNÁMENÍ K PEČOVATELSKÝM SLUŽBÁM
ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Litomyšl 

Vážení spoluobčané, v minulém čísle ,,Zlatého pásku“ vyšla zpráva z odborusociální péče v Litomyšli. Nyní vás chceme seznámit se  všemi podstatnýmináležitostmi a být nápomocni při poznávání nových zásad poskytování sociál-ních služeb. Chceme vám ukázat jeho výhody a navést vaše kroky, tak abystemohli důstojně kráčet životem. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách– (tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007) a zákon č. 109/2006 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálníchslužbách – (tento zákon také nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007, vyjma něk-terých ustanovení, které nabyli účinnosti již v průběhu roku 2006).Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojovánípřirozených potřeb lidí a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlast-ní osobu, zajištění soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život, v životníchsituacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti.Sociální služby umožňují člověku ohroženém sociálním vyloučeníparticipovat na každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup kevzdělání, zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu. 
K tomu aby mohli být naplněny výše uvedené principy, nabízí zákon 
následující zásadní nástroje: • Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství.• Lidem kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe asoběstačnosti, bude poskytována státem sociální dávka ,,příspěvek na péči“• Lidem, kteří nezvládají svou situaci samostatně, nebo s pomocí rodiny ajiných blízkých, nabízí velmi pestrou nabídku sociálních služeb, ze které simohou svobodně vybírat podle svého uvážení, finančních možnosti, či dalšíchindividuálních preferencí. • Zákon současně garantuje, že poskytované služby budou pro uživatelebezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí, a to vždy tak, aby vprvé řadě zachovávaly lidskou důstojnost uživatelů a podporovali je v aktivnímpřístupu k životu.• Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování orozsahu, druzích a dostupnosti sociálních služeb jejich obci či kraji.• Sociální služby pomáhají řešit člověku vzniklou nepříznivou sociální situaci.Protože jsou příčiny této situace různé, existuje celá škála různých druhůsociálních potřeb. 

Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:• Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb. • Sociální služby péče, jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základníživotní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka.• Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociál-ních vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy. 
Sociální služby jsou členěny také podle místa jejich poskytování:• Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, to je předevšímv domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jdenapříklad o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy proohroženou mládež. • Za ambulantními službami člověk dochází do specializovaných zařízení, jakojsou např. poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra.• Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk určitém obdobísvého života celodenně, respektive celoročně žije. Jedná se především odomovy pro seniory, či pro lidi se zdravotním postižením, ale také tzv. chráněnébydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy.

Nový systém umožní poskytovatelům přesnější vymezení rozsahuslužeb, které poskytují, a zároveň dá uživatelům služeb možnost výběrutakového poskytovatele, který nabízí pro poskytovatele nejvhodnější sociálníslužbu. Každý ze žadatelů o službu si může vybrat pro sebe tu nejvohod-nější, která mu pomůže podpořit vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivésituace.
Mezi služby sociální péče např. patří:• osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby,průvodcovské a předčítatelské služby, podpora samostatného bydlení, centradenních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotnímpostižením a domovy pro seniory. 
Prostřednictví Obecního úřadu lze po dohodě zajistit:• Služby pečovatelské, asistenční, ošetřovatelské (úklid, praní prádla, dovážkaa zajištění obědů, čtení, a zařízení úředních listin, popřípadě dovoz na vyk-oupání atd.)• Další informace např. jak získat prostředky na tyto služby vám poskytnou:

- p. Ladislav Jilg, Němčice, p. Marta Stránská, Člupek, - p. Soňa Čejková, Zhoř

Obecně závazná vyhláška Obce Němčice č. 3/2006O vyhlášení závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obceNěmčice ze dne 12.12. 2006
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dne 12.12. 2006 na základě usnesení č.3/2006, podle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Oobcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu sustanovením § 29 odstavcem 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

Obecně závaznou vyhláškuČl. 1Účel vyhlášky1) Vyhláška vymezuje závazné části změny č. 3 ÚPSÚ Němčice schváleného zastupitelstvem obce Němčice dne 20.10. 1999, včetně změny č. 1 z roku 2002 a změny č. 2 z roku 2003. Závazné jsou všechny regulativy obsaže-né v této vyhlášce.Ostatní části územního plánu neuvedené v této vyhlášce zůstávají směné a závazné2) Vyhláška stanovuje regulativy funkčního využití územního a prostorového uspořádání dle změny č. 3, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva kpozemkům omezit, dále vymezuje územní systém ekologické statistiky. 3) Podle této vyhlášky se postupuje při územních, stavebních a jiných správních řízeních a správních rozhodnutí, týkající se staveb a činností, které mají vliv na využití území. 
Čl. 2Urbanistická koncepce1) Změna č. 3 ÚPSÚ Němčice mění využití území, tak jak je uvedeno v prů-

vodní správě. Jedná se o území uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.2) Změna č. 3 je řešena v rozsahu správního území obce Němčice, které zahrnuje katastrální území Němčice u České Třebové a Zhoř u České Třebové.3) Změna č. 3 řeší další potřebné úpravy funkčního využití zastavitelného území, včetně oprav v současně zastavěném území obce a napojení těchto lokalit na dostupné inženýrské sítě a komunikace.
Čl. 3Limity využití územíV rámci ploch změny č. 3 se uplatňují tyto limity:1) OP lesa, OP vodovodního řádu a kanalizačního řádu, OP silnic (mimo SZÚP), OP elektrického vedení, OP STL plynovodu, OP telekomunikačních zařízení, CHOPAV Východočeská křída2) Plochy zastavitelného území navrhované touto změnou č. 3 leží mimo záplavové území.
Čl. 4Uložení změny č. 3 ÚPSÚ NěmčiceZměna č. 3 ÚPSÚ Němčice je uložena na:a) na Obecním úřadě v Němčicích b) na Městském úřadě Česká Třebová, odboru rozvoje městac) na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje
Čl. 5Účinnost vyhláškyTato vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12. 2006 

V Němčicích dne 12.12. 2006 Ing. Josef Racek Miroslav Kadrmas



Němčice v regionálním rádiu
Od 1. dubna 2006 můžete ve vysíláníČeského rozhlasu Pardubice vždy v sobotu a vneděli ve 12 hodin poslouchat pořad "Posvícení",ve kterém jeho autoři V. Novák a F. Novotný po-stupně navštěvují jednotlivé obce kraje. V každé z nich si pokaždé popoví-dají se zástupci obecní samosprávy, proberou historii obce i na to, čím jenavštívená obec pozoruhod-ná a ojedinělá a  čím dnes jejíobyvatelé žijí.Letos v průběhuměsíce ledna v rámci přípravydalšího dílu  navštívili redak-toři i naši obec. Výsledekjejich návštěvy byl k slyšenína vlnách Českého rozhlasuPardubice v poledne 27. a 28.ledna. I přes některé nepřes-nosti vzniklé pravděpodobněpři střihu natočeného materiálu, vyzněl pořad velice dobře.Pokud někdo pořad propásl a má přístup k Internetu,  může siho stáhnout z www stránek Českého rozhlasu Pardubice (z adresy):

http://www.rozhlas.cz/hledani/extended/_audio/00501094.mp3, nebopožádat na Obecním úřadu o kopii CD s nahrávkou.
.:FŠ:.

Ohlédnutí za obecním plesem
Nedá mi to, abych se ještě alespoň několika slovy nevrátil k letošnímuobecnímu plesu. Vzhledem k tomu, že jsem se po létech mohl zúčastnit pouze jakořadový návštěvník, měl jsem (alespoň ze začátku) více času všímat si věcí kolemsebe. Musím po pravdě říci, že dle mého názoru to byl zdaleka nejlepší obec-ní ples za dobu jejich pořádání v Kulturním domě. Hudba byl dobrá stejně jako vminulých letech, v tom to nebylo.  Předtančení bylo též povedené. Co bylo jiné, tobyla téměř dokonalá organizace bez prostojů a jiných zádrhelů. Přitom bylovyprodáno. Pořadatelé, v čele s hlavní pořadatelkou Danou Urbánkovou, odvedlibezesporu velký kus práce a mají spolu s hudbou hlavní podíl na “dobré náladě”na parketu. Díky a jen tak dále. .:FŠ:.

Spoleèenská kronika

V období od ledna do března
hhgg

se v naší obci narodili
Švecová Šárka NěmčiceVítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea
Landová Blažena Zhoř 92 letJanouch Ladislav Zhoř 80 letKoderlová Libuše Zhoř 75 letBeran Josef Zhoř 70 letGlesner Ladislav Člupek 65 letŠauerová Věra Němčice 65 let Švecová Hana Němčice 70 letHornišr Josef Němčice 60 letKuchta Jiří Němčice 60 letŠtusák Antonín Člupek 60 letVondra František Němčice 60 let

hhgg
jsme se rozloučili

Václav Pecháček Němčice

Kdykoliv jdu kolem autobusové zastávky v Němčicích, je mi nanic.Když seberu odvahu a nakouknu dovnitř, tak mi běhá mráz po zádech. Kdo to tammohl všechno naházet? Kdo tam mohl udělat takový nepořádek? Je sice pravda,že tam nejsou odpadkové koše, ale to nikoho neomlouvá. Doma si přece smetítaké neházíme pod sebe. Nebo snad ano? A kde je psáno, že když tam tyodpaďáky dáme, tak ti, kdo už ten návyk nemají zažitý dávno, nebudou dělatnepořádek dál? A kdyby zůstalo jen při tom smetí, to se dá uklidit, ale oni si tidotyční bůhvíco dokazují a zdobí stěny svými duchaplnými výplody a nápisy.Na nikoho nechci ukázat prstem, ale každému je snad jasné, že to neb-ude nikdo ze „staré školy“ nebo z těch „dříve narozených“, protože dřív se toprostě nedělalo!Jen se divím, že alespoň rodiče původců všeho toho nepořádku povesnici něco nepodniknou. Vždyť musí vědět, že zrovna jejich ratolest na tézastávce vysedává. Anebo je to tak, že neví, kde jejich děti tráví volný čas?
- Miroslav Kadrmas

Bazar jarního obleèeníBazar jarního obleèení

Ve dnech 30.3.2007 a 31.3.2007 se uskuteční již tradiční

JARJARNÍ BAZARNÍ BAZAR
Zboží můžete přinést v pátek 1030 - 1130 a 1500 - 1700
Nakoupit budete moci v sobotu 830 - 1200

- Na Vaši účast se těší pořadatelky.

Setkání pøátel
V pátek 18. května 2007 se koná v Kulturním domě Setkání přátel a kamarádů z Němčic a okolí

Máme zájem tuto dlouholetou tradici v Němčicích zachovat. O tuto akci je možnéprojevit zájem přes známé, kteří se již setkání zúčastňují,nebo sdělit p. Vytlačilovi - Němčice 18 nebo p. Vavřínové - Člupek 50
- Přípravný výbor

Všimli  jste s i  také?

FINANČNÍ  ÚŘAD  VFINANČNÍ  ÚŘAD  V LITLITOMYŠLIOMYŠLI
J. E. Purkyně  918,  570 01  LitomyšlJ. E. Purkyně  918,  570 01  Litomyšl

INFORMACE  FINANČNÍHO  ÚŘADU  V  LITOMYŠLI
ÚŘEDNÍ  HODINY

celoročně 1.3.-16.3.2007 19.3.-2.4.2007Pondělí 8:00-17:00          8:00-11:30  12:30-18:00 8:00-18:00Úterý neúřední den neúřední den 8:00-16:00Středa 8:00-17:00          8:00-11:30  12:30-18:00 8:00-18:00Čtvrtek neúřední den neúřední den 8:00-16:00Pátek neúřední den neúřední den 8:00-16:00
POKLADNÍ  HODINY

celoročně 19. 3.-2.4. 2007Pondělí 8:00-11:30   12:30-15:30 8:00-11:30   12:30-16:00Úterý pokladna uzavřena 8:00-11:30   12:30-14:00Středa 8:00-11:30   12:30-15:30 8:00-11:30   12:30-16:00Čtvrtek pokladna uzavřena 8:00-11:30   12:30-14:00Pátek pokladna uzavřena 8:00-11:30   12:30-14:00
PODATELNA

celoročněPondělí 8:00-17:00Úterý 8:00-11:30   12:30-4:00Středa 8:00-17:00Čtvrtek 8:00-11:30   12:30-14:00Pátek 8:00-11:30   12:30-14:00
- Ing. Miroslav Štyndl, ředitel 

KontaktyTelefon  461 663 111Fax:      461 663 360E-mail   podatelna@lim.hk.ds.mfcr.cz



È Á S T   P R V N Í

Poloha, počet domů, půda, výživa, ústavy a spolky, pečeť.Severovýchodně od Litomyšle při silnici k České Třebové vedoucí,v mírném úvale, kterýž v dolní části obce v rovinu se ztrácí, po obou stranáchpotoka Zlatý Pásek rozprostírají se Němčice.Podle sčítání lidu r.1910 napočteno bylo 662 obyvatel, kteří bydlíve 113 domech, z nichž jest 29 statků, 1 rychta, 6 mlýnů, 3 hospody a 74chalup. Z toho jest pod rybníkem 1 mlýn, 1 statek, 1 samota, 6 chalup a 1chalupa v Dubince. Mimo to 3 chalupy v Suché od r.18.. připsané k Němčicům.Půda kolem vsi jest hlinitá, mírně pahorkatá se svahem od východu k západua od severu k jihu se spodkem jílovitým, křemenitým a zčásti i písčitým. Vešk-erá půda jest od měření josefínského (z r.1785) rozdělena na sedmeropoložení, jež jsou:
Položení první: jest místní prostor v obci (náves). 
Položení druhé: mokré nazvané, počíná od humen Mikuláše Částka čís.1 azabírá všechny pozemky po obou stranách silnice k Ousti vedoucí až kustežníku Vlčkovskému a na hranicích sloupenských a vlčkovských. 
Položeni třetí: jest nazváno mrtvé. Začíná za humny Michala Sirovýho (mlýnč.7) a zabírá veškeré pozemky od stežníka Vlčkovského až k cestě ze Člup-ku k Vlčkovu vedoucí. 
Položení čtvrté: kamenné, veškeré pozemky horenské od humen až k lesu anapříč od vody člupecké až do údolí suchanského.
Položení páté: křemencově nazvané, začíná u chalupy Tobiáše Vondry č.67a u silnice Horní a zabírá veškeré pozemky od silnice k humnům až k silniceDolní
Položení šesté: sluje rybničně a začíná u silnice Dolní a dochází až k hrani-cím lánským a kornickým a odtud zpátky až k humnům Mikuláše Částka č. 1.Položení sedmé: nazvaná lesní (nyní kopcovité) obsahuje veškeré lesy podZákopy.

Pozemky jsou zcelené a každá usedlost má na svoje pozemkyvlastní cestu. Dle hodnoty zařazeny jsou Němčíce do třetího okrsku a veškerépozemky do šesti tříd hodnoty. Z nerostů zastoupen jest kámen stavební,místy i sádrový, písek žlutý i říční, hlína červenice na cihly výborně se hodící,vKoloušce ložiska opuky vápenité před léty k mrvení polí hojně používali. Lukapod Kolouškou patří k prvním na okresu. Vody jak vrchní tak i spodní dostatek.Lesy jehličnatě většinou za polemi se nacházející poskytují potřebná dříví kpalivu a stavební. Potok jež celou ves protěká, vyvěrá za Člupkem, přibírápotůčky od Svinně, Zhoře, Kozlova a ze Zákop tekoucí, u Dolní hospody při-jímá potok Strakovský a žene na svém toku devět mlýnů a pod Tisovou padádo Loučné. Rozvodněn žene přebytečnou vodu údolím Švábenickým nadCerekvicí rovněž do Loučné. Nynější rozloha půdy čítá 1794 jiter 159 sáhů, čilidle nové míry 1032 ha 43 a 70 m a rodí pšenici, žito, ječmen a vůbec veškeréplodiny hospodářský na lepších pozemcích cukrovku.

Obyvatelstvo živí se výhradně zemědělstvím. Před lety kvetlo zdetkalcovství a plátenictví, kterěž však zavedením bavlněného prádla u vojskadostalo první ránu a od tě doby více a více upadalo, až zaniklo ouplně. Sezánikem plátenictví zaniklo i pěstování lnu a veškeré s tím spojené živnosti,zajisté k nemalé škodě obyvatelstva.Daní platí obec: pozemnostní 6700 K, domovní 565 K, činžovní116 K, důchodkové 41 K, živnostní 364 K a osobní daně z příjmu 382 KÚhrnem 8170 K.Znak obce jest sv. Jan Křtitel. Kaple k poctě téhož světce zasvě-cená. Jest tu třítřídní škola se 127 žáky, Sbor dobrovolných hasičů, Spolekdivadelních ochotníků, zpěvácký kroužek, spořitelní spolek Kampelička anově založený spolek Severočeská jednota. Vodní družstvo, vykonavši úlohusvoji, více nestává.
È Á S T   D R U H Á

První počátky obce.Kdy a od koho Němčice založeny byly, jest a zůstane bezpochybyrouškou temnou zahaleno, protože nikde žádných zápisků a zpráv jistých zaz-namenáno není. Tolik ale s jistotou domýšleti se můžeme, že živý a nikdynevysychající pramen čisté vody, který za těch dob zajisté hojnost dobrých rybposkytoval, jenž tu obec protéká a ku postavení mlýna způsobilý byl zajistépozornost prvního návštěvníka krajiny té na sebe obrátil. Za doby prvních oby-vatelů byla zdejší krajina velikým lesem, tak zvaným pohraničním, zarostlá, vnichž všeliké zvěře hojnost, kteráž zde u studánek i v zimě se zelenajícímpotravu nacházela, každého na první pohled upoutati musela. Rychlý běhpotoka přivedl na myšlenku mlýna a vodní pily a tak se as od skutečné pravdydaleko neuchýlíme, řekneme-li, že už snad kolem roku 1200 a nikoliv teprvroku 1295, kde první zmínka o Němčicích se děje, zde byť i ne vesnice, ale-spoň několik lidských obydlí se mlýnem stávaly. Roku 1098 Břetislav, knížečeské, blíže paláce svého v Litomyšli, na kterémž místě nyní pivovar panskýstáti vidíme, vystavěl klášter a uvedl do něho mnichy řádu sv.Benedikta.Benediktini drželi klášter ten až do r.1145, kdež mnichy řádu premonš-trantského vystřídáni byli, tedy 43 let. Za opata Oldřicha obdržel klášter r.1295různá nadání, mezi nimi také ze mlýna ve vsi Němčicích, 43 groše, což jestprvní zmínka o Němčicích. Z toho jest patrno, že tenkrát již ves stávati musi-la. Když r.1347 biskupství v Litomyšli založeno bylo, byly statky, kteréžprve klášteru patřily, mezi klášter a biskupství rozděleny a tu mezi jinými při-padly k biskupství i Němčice, tentokráte již se svobodnou rychtou a rybníkema ves Dvořice. To jest vše, co můžeme o původu Němčic říci.Dr.Zdeněk Nejedlý pojednávaje ve svých Dějinách města Litomyšleo původu vsí na Litomyšlsku, zmiňuje se dvakrát o Němčicích str.24 a str.34,avšak nikde nic určitého nepraví. Při zakládání vsí přihlíželo se hlavně kblízkosti řek a potoků. Při některých osadách založil ves jednotlivec. V doběkolonisace zakládány vsi dále od Litomyšle na půdách již špatnějších.
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Např.:zámožnější cizinec vyhlédl si místo vhodné, smluvil se o ně s držitelempůdy a přivedl pak osadníky. Za své přičinění obdržel pak největší a nejlepšístatek a dědičnou hodnost rychtáře. Obyčejně dostala obec (prý) po němjméno. Toto vše ale o Němčicích říci nemůžeme. Předně jsou Němčíce blízkoLitomyšle a za druhá vesnice již dlouho stála, jistě o 100 let dříve, nežli orychtě němčické první zmínka se děje.
Jméno  NěmčicePošlo nejspíše od nějakých Němců, kteří zde na začátku bydleli aod Čechů vůkolních Němčíci nazváni byli, kteréžto jméno pak na obec převe-deno bylo. Že by byly Němčice někdy německé bývaly, není pravděpodobná,poněvadž, jak Zd. Nejedlý doznává, jména tu jsou úplně česká.
Svobodná  rychtaPřipomíná se tu po prvé r.1398. Roku 1398 až 1403 byl turychtářem Vavřinec. V létě r.1412 byl ještě týž Vavřinec rychtářem, ale již12.listopadu téhož roku, byl tu zvláštní nařízený rychtář. Vavřinec totižodstěhoval se do Litomyšle, kde též již r.1412 sluje bývalý rychtář němčický.R.1416 byl purkmistrem. Naposled se připomíná r.1417. Další rychtáři vNěmčicích byli: r.1415 Petr Beba, 1418 Jaroš, 1420, Petr. Konšelé:1405Matěj, mlynář a Jan, Karáskův zeť. R.1408 Machek. Duchek a Ondřej. R.1412Havel, řečený Stříž, Jakub,  syn Křížův, Pavel, zeť rychtáře Pavla a Duchoň.R.1415 Pavel řečený Šal, Pavel Rubač, Jiří Mráz a Havel Stříž. R.1416 JiříMráz a Jakub syn Křížův ze Starých Litrbach. R.1418 Tomáš. R.1420 PavelSál, Prokop, Tomáš a Martin.
Němčické  mlýnyNejdůležitějši byly Němčice svými mlýny. Již v XIII.stol. zmíněnýplat 42 groše šel klášteru z němčického mlýna. 1361 dala kapitula tento platbiskupovi. R.1358 dostal biskup úrok ze tři zdejších mlýnů na počátku XV.stol.máme tu čtyři mlýny. Tak zvaný dolejší mlynář slul Jakub, jehožto dcera Ankadostala dědičný podíl od Květona řečeného „Pod síni“ r.1410. Na druhé straněvsi byl mlýn Ondřejův, jemuž zeman Stach Václav z Vinař postoupil r.1410louku od svého mlýna pod Svinnou. Mlynář Mikuláš byl r.1410 již mrtev. Jehosirotkům byl dlužen Jan mlynář z České Třebové 6 a půl kop grošů. MlynářMatěj tyl roku 1405 konšelem. R.1398 jmenuje se tu též rybník.

Selské   dvoryMěli tu Pavel řečený Rubáč, jenž jej 8. května odkázal synu svémuPetrovi. Ješek Taras s jedním lánem polí. Jaroš Vaňkův od r.1416 s 9ti prutypole. R.1418 měl tu Řehoř řečený Nedomasta sýpku, pole Mirákovo, sluloniva.
Z řemeslníkůnalézáme tu r.1410 Marina ševce, syna Havlova z Němčic. Marké-ta, vdova po Štěpánovi z Němčic měla dva syny Maříka a Václava, oba ševce.

Z právních  jednáníuvedeme několik poznámek o dědictví. Když zemřel bohatý JešekTaras byla tu celá řada dědiců. Na jaře r.1408 vyplácela podíl ze statku vdovapo Ješkovi, Kuna. 26.října již syn Ješkův Řehoř. R.1420 Petr, řečený Taras,druhý syn Ješkův.R.1405 dostala Kachna, vdova Peška Durase, podíl po smrti synasvého Václava od Duchka, syna Křížová. R.1420 dostala Kateřina dceraSimona Sysla provdaná v Střenici podíl v polích i věcech R.1416 13.lednasmluvil se Jaroš Vaňkův s Alžbětou matkou, Václavem bratrem a Marketousestrou o převzetí dvora. Soudy děly se pravidelně před právem.
O stěhování  se  obyvatelstvamáme tu dosti zpráv. Dcera Šimona Sysla vdala se za Řehoře veStřenici. Alžběta Ježkova dcera za Blažka řečeného Kartus. Její sestra zaBernarta kováře, měštana choceňského Dcera Václava řečeného Vičenec zaVáclava Peasova v Pazuše. Beneš z Němčic bydlil v Sloupnici. Jakub zNěmčic usadil se do Litomyšle na Lánech. Jména sousedů mimo uvedená:Řehoř Sobek, Váolav Halas, Štěpán Pecnův, Václav Pravdův, Beneš Hrdlo.R.1415 byl v Litrbaších Mikuláš Němčický. Viděti, jak výš řečeno, že jménajsou tu vesměs česká.

Daně  a  dávkyPrvní známá daň byla, jak výše řečeno, úrok z mlýna 42 groše.Další kdožbykoliv v lesích nějakou zvěř ulevil, musel přední díl odvésti klášterupod pokutou jednoho vola nebo 300 peněz. Z pole byla daň z jednoho prutu.Další dávky byly: každý usedlý, kdo měl nějaké dědiny, pole, chalupu atd.povinen byl dvakrát do roka, totiž o sv.Jiří a Havle odváděti úrok na penězícha konati práce robotné. Rychtáři ze vsi vybíhali a odváděli úroky a jinépoplatky na zámek. Místo úroků na penězích dávány namnoze dávky z přírod-nin, jež se osepy jmenovaly. Pšenici úroční dávaly pouze Říkovice. Ostatní vsipouze žito a oves. Jindy dávány místo obilí drůbež, husy, kůry, vejce, med,vepřové plece, též sýr a jiné.Sedláček ve své knize Hrady a tvrze uvádí povinnosti za rozličnýchdržitelů panství tyto: Roboty ženné jednotlivým vesnicím zvlášť byly vyměře-ny. Některé vsi vypravovaly na žito a pšenice několik sekáčů, kterým se kestravě platilo. Strakovšti a Pazuští povinni byli dva sekáče na ječmen vydávati.Němčičtí a Nedošínští sekali oves. Němčičti, Svinenští a Kozlovští měli povin-nost sekati hrách. Když se to stalo, přišlo z Pazuchy a ze Strakova 36 osob ahrabaly ječmen a oves. Zahradnice, chalupnice a podruhyně z několika ves-nic blízkých byly povinny všelijaká vaření pleti, k čemuž jim strava se dávala.Z Litrbach za stravu trhali konopě. Z Pazuchy, Němčic a Svinné je potírali,(třeli). Svobodníci, rychtáři, pořádnici a hajní prázdni byli roboty. Držitelpopluží, jak vedle psáno, povinen byl pána svému jeden den každého týhodnev roce párem volů robotovati. O robotách v pozdějších dobách psáno budeníže.
Míry  polní  a  jinéjimiž se ve XIII. a XIV.století a pak dále měřilo, známe tyto: hon měltolik, kolik se s jedním spřežením za den vyoralo. Pluh neboli popluží bylo tolikrole, k jejímuž sděláni bylo potřebí celoročně dva voly držeti, měla míry 75 apůl korce. Korec byla míra, na níž byl korec obili vyset. Lán vyskytuje se až vXIII.stol., značil pole, jež se vlastně mělo teprv zorat a potom zorané. Míry tytovzaty jsou z práce hospodářské. Jiné nazvány podle lidského těla. Palec mělšířku čtyř ječných zrn. Dlaň byly čtyři palce, píď tři dlaně, loket tři pídě, sáh třilokte. Stopa byla půl lokte. Krok tři stopy. Názvy pro výměru luk prut měl sedma půl loktu, provazec čtyřicet dva až padesát dva lokty. Ze snopů skládanákopa měla šedesát snopů (za stara jen padesát). Hrst měla tolik, kolik člověkrukou zachytil. Číška měla dvě hrsti. Korec třicet dva hrnců, vědro čtyři soud-ky. Kolonisace přinesla i západní názvy. Hrst jest lot, váha jest 32 lotů a kámenjest 20 vah.

Peníze a některé cenyGroš pražský z r.1300 rovnal se nynějším 70 haléřům cena jehovšak kolísala, až roku 1470 jen 20 hal. byla. V šestnáctém století rovnala sekopa grošů pražských 9 K 84 hal. V století sedmnáctém kopa grošů českých2 K 80 hal, groš měl 7 denárů. V 15tém století byla husa za 4 groše, slepiceza 9 denárů, kopa vajec 3 groše, gbel medu 20 grošů,šunka 3 groše.Kdo by myslel, že v těch prvních dobách předkové naši na vískáchnaších spokojený život vedli, byl by na omylu.Jak zaznamenáno u Nejedlého na str. 51 kníže Vladislav II -statky ve vsi Lozic u Lůže, které poddaní nemohouce snésti jho kastelánuChrudimských opustili, daroval klášteru Litomyšlskému. Z toho viděti, že jižtehdáž lidé pro přílišné vydírání a týrání úředníku statky své opouštěli a z nichutíkali. Přišla doba husitská. Když byl mistr Jan Hus 6.července 1415upálen a zpráva o upáleni mistra se rozhlásila, pobouřily se mysle pánu i lidívelice proti žalobcům Husovým, na prvním místě proti biskupu Janovi Lito-myšlskému (přijmím Železnému). Následek toho byl, že biskupství Litomyšl-ské napadeno a statky jeho spustošeny, což asi zajisté na prvním místěnejbližší vsi, mezi nimiž i Němčíce jako ves biskupská. Tak byli předkové našíprvní, kteří upálení mistra zakusili. Dále nám není známo, které strany sepředkové naši přidrželi, zdali s Husity nebo proti nim válčili. Když hrad Lito-myšlský biskupský roku 1425 od Sirotků obležen a dobyt, zajisté že předkovénaší jako poddaní biskupovi k hájeni hradu voláni byli, z nichž se dojista málodomu vrátilo. To jest vše, co nám v těch prvních dobách od našich dějepiscůvJelínka a Nejedlého zachováno bylo.Tu dobu biskupstvi litomyšlské zaniklo, a s ním i veškeré poznámkya zprávy naších obci se týkající. Biskupstvi sice ještě něco let trvalo, ale nemě-lo více významu. Po Janovi Železném zvolen byl Aleš, o němž se praví, že bylpříznivcem Husitů. Po pádu Litomyšle stal se pánem Litomyšle Diviš Bořek z
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Ach, to byla zima…
Nikde žádný sníh, nemohlijsme ani sáňkovat, ani stavětsněhuláky, ani lyžovat, anibobovat. My jsme moc chtěli,aby ta zima konečně přišla.Tak jsme si aspoň ve škole zpí-vali písničky o zimě a malovalijsme si různé zimní obrázky, abychom si přivolalizimní náladu.Nakonec trochu sněhu napadlo,alejenom na dva tři dny a to nám nestačilo.Tak setěšíme na jaro,co nám přinese.- Kateřina Dobocká, 4.ročník

Rok 2007
Co bychom tak mohli očekávat od roku 2007? Každý by chtělněco jiného - např. aby byl ten rok lepší, jiní zase, aby byli bohatší, ale přit-om se to nezmění.A jestli chcete, abyste to změnili, musíte pro to něcoudělat. Já bych chtěla, abych se zlepšila ve škole a hlavně v té angličtiněa vůbec celkově. Kdybych měla stejné vysvědčení jako po prvním pololetí,bylo by to dobré.Na rok 2007 jsme si ve škole ve výtvarné výchově udělali kalendář.- Kateřina Dobocká,4.ročník

O ptáčcích
Když je zima, tak hodně ptáků odlétá na jih za teplem. Ale někteří ptáci zůstá-vají u nás. Protože nemají pochopitelně toho moc k jídlu, dáváme jim dobroty dokrmítka. Jako třeba semínka ze slunečnic, lůj a různé ptačí zoby. Ale nemůžemejim dávat cukroví ani bonbony.To by se pak mohli nafouknout. Krmítko má skoro každý, je lehké ho vyrobit adokáže to každý trouba. Ptáčkům také můžeme namíchat krmnou směs. Nakrmítko létají různí ptáčci jako sýkorky, kos černý, vrabec domácí, hýl obecný,stehlík obecný, zvonek zelený,dlask tlustozobý. Některé školy sledují, jak ptáčcilétají na krmítka.Na jaře se všichni tažní ptáci vrátí a je zase všude veselo.   

- Markéta Doležalová, 5.ročník

Společně čteme
Celá naše 3. třída čte knihu „Děti z Buller-bynu“. Napsala ji spisovatelka Astrid Lindgrenová ailustrovala Helena Zmatlíková. Celou naší 3.třídubaví, protože je velmi dobrodružná a zábavná. Tutoknihu vypráví malá holčička jménem Lissa. Je jí osmlet a má dva bratry Lasse a Bosse. Kamarádky mátaké dvě, Annu a Brittu. A když jednu kapitolupřečteme, tak kreslíme obrázek o čem ta kapitolabyla. Ve čtení knihy jsme asi v půlce. Těšíme se nakonec, jak celá kniha dopadne. Až tuto knihupřečteme, jsme zvědaví, jakou knihu nám paní učitel-ka vybere k dalšímu čtení. Mě by se líbila kniha Káťaa Škubánek.

- Romana Soukupová, 3.ročník

JAK JSME NA TOM S VODOU ?
C Škola zajišťuje pitný režim vařením čaje do vlastních hrnečků
C Na WC chlapci a WC družina je možno použít dvojí splachování
C Kohoutky nekapou
C Rozvod teplé vody jsou izolovány (voda  je odebírána v bezprostřední blízkosti zdroje)
D Škola nevyužívá dešťovou vodu
D Ve třídách a na WC dívky se vyskytují klasické kohoutky 

D Nevíme přesně, odkud se bere pitná voda ve škole
D 3 WC mají klasické neúsporné splachování
D Bílé nádobí se v jídelně umývá pod proudem vody
D Nevíme přesně, které čistící prostředky jsou šetrné k přírodě
D Na umyvadlech nejsou perlátory

JAK JSME NA TOM S ODPADEM?
C Využíváme popsané papíry
C Využíváme odpadové materiály
C Na pití ve škole vyžíváme vlastní hrnečky
C Třídíme papír, plast, sklo, tetrapack krabičky
C Používáme některé papírenské zboží
C Koše na tříděný odpad jsou v každé třídě
D Nevíme všichni,kde je kontejner na baterie
D Netřídíme hliník
D Nevíme, že i nebezpečný odpad se ve škole třídí zvlášť
D Škola nedává zbytky jídla na kompost - nemá kompost
D Nevíme, kam jdou zbytky jídla ze školní jídelny
D Ve školní jídelně se nepoužívá zboží z vratných obalů
D Chybí koš před školou
D Sběrové akce se nepořádají
D Nevíme, kolik stojí odvoz odpadu

JAK JSME NA TOM S ENERGIÍ ?
C Netopíme  tuhými palivy
C Teplota se pravidelně měří ve třídách a v ředitelně
C Prostory jsou v době vyučování vytápěny na optimální teplotu
C V oknech je namontováno těsnění
C Rozvody vody jsou izolovány
C El.spotřebiče jsou v jídelně zapínány jen v době, kdy se na nich vaří
C V jídelně se vede statistika spotřeby energie na jídlo
D Neměří se pravidelně teplota v tělocvičně,šatně 
D V některých místech jsou před radiátory překážky
D V době prázdnin -vánočních, jarních - by se mohlo topit  méně
D Topení je řízeno venkovním čidlem, kolečka na radiátorech nefungují
D Dveře většinou  netěsní
D Někdy zapomínáme zhasnout
D Škola nemá zpracovaný energetický audit
D Škola nesleduje detailně spotřebu energie
D Teplota v plynovém bojleru se ohřívá na vyšší teplotu
D Ve škole se nepoužívají úsporné žárovky
D Nesleduje se teplota ve školní jídelně

JAK JSME NA TOM S PROSTØEDÍM ŠKOLY?
C Líbí se nám, jak to ve škole vypadá
C Ve škole máme hodně živých květin
C O přestávce  můžeme podle svého zájmu využívat knihovnu, chodbu, hrát si...
D O přestávkách bychom chtěli být víc venku
D O květiny se stará pouze paní Strážnická, ne děti 
D Cizí člověk by se ve škole těžko orientoval
D Nemáme zpracovaný projekt na přeměnu okolí školy
D V okolí školy nám chybí více herních prvků
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ZZ n a š e h o  š k o l n í h o  ž i v o t an a š e h o  š k o l n í h o  ž i v o t a

Naše třídní pravidla ----->
V naší třídě jsme třeťáci a čtvrťáci. Udělali jsmesi spolu třídní pravidla. Ve třídě máme pravidlataková, že se musí dodržovat. Pravidla nám dalyhezký týden. Bylo to těžké vybrat několik těchsprávných pravidel.                                               Paní učitelka nám dala nůžky a všechny jinépotřeby a hlavně papíry, každý jsme navrhli nějakéto pravidlo. Nakonec jsme přišli asi na třicet, alevybraných jich bylo pouze devět. A to taková:

<-- Při vyučování se chováme tiše<-- Dodržujeme hygienu.<-- Chováme se k sobě slušně.                          <-- Používáme správný jazyk.<-- Jsme zodpovědní za to, co říkáme a děláme<-- Naše ruce pomáhají a neubližují<-- Pocity ostatních nám nejsou lhostejné.           <-- Nasloucháme jeden druhému.<-- Ve třídě udržujeme pořádek.
- Václav Beneš, 3.ročník

Jak jsme psali knihuPsali jsme knihu o nerostech a horninách. Paní učitelka nám dalačisté papíry, které jsme si uspořádali jako knihu a začali jsmepsát.Něco jsme napsali z učebnice, něco z internetu a i z nějakýchencyklopedických  knih. Psali jsme o těchto horninách a nerostech :křemen, vápenec, žula, pískovec, železná ruda, černé uhlí, hnědéuhlí a ropa. Nakreslili jsme obrázky a kniha byla skoro hotová.Ještě nadpisy autora, ilustrátora a kniha je dokončena.
- Kateřina Kovářová, 3. ročník

Jarní  prázdniny
Jarní prázdniny jsou super. Já jsem  je ale prožilabez mého bratra Patrika. Prázdniny nejsou jenomod toho, abychom se jeli někam podívat, ale aby-chom si i užili s našimi rodiči. Já jsem mémudědečkovi pomáhala - on totiž stříhal větvičkystromů a já je sbírala a házela kam mi děda řekl ababička je stříhala na malé kousky. Jezdila jsem zamamkou do Litomyšle, někdy jsme šly do cukrárnyna zákusek a pak jsme si šly projít město a pakdomů. Ale chvilku se mi stýskalo po Patrikovi a bylato bez něj trochu nuda, ale zabavila jsem sevždycky a chvilku jsem si hrála i s kočkami. Běhemprázdnin nám jednu kočku přejeli, tak máme užjenom jednu, ale v úterý 13.2.2007 nám přejeli i  tudruhou, tak už nemáme žádnou.Tak toto byly mojezážitky z jarních  prázdnin.

- Kateřina Dobocká,4.ročník

Výlet do Prahy
O prázdninách jsme byli s babičkou a sdědou v Praze. Byli jsme na Václavskémnáměstí, podívali jsme se na Orloj, prošlijsme se po Karlově mostě, byli jsme naPražském hradě. Byl tam i pan prezidentVáclav Klaus, ale neviděli jsme ho. Pakjsme byli ještě na náměstí. Do tý Prahyjsme jeli vlakem. Bylo tam spoustu lidí,málem jsme si neměli kam sednout. I vPraze bylo hodně lidí, ale nikoho známéhojsme nepotkali. Chodili jsme po náměstí apak v 11 hodin už jsme koukali na Orloj.Domů jsme přijeli nějak v pět. V osmjsem šla spát a spala jsem až do osmiráno. A takto jsem si užila výlet o jarníchprázdninách.

- Romana Soukupová, 3.ročník

Moje jarní prázdniny s pískomilem Čumáčkem
My jsme o jarních prázdninách nikam nejeli. Ale dostalajsem s bráchou  Michalem od strejdy Petra dva pískomily.Michal si ho pojmenoval Azu a mému jsem dala jménoČumáček.Pískomily nám strejda přivezl 2.2. 2007 i s klecí. Vůbecjsem nevěděla, jak se o ně starat. A tak jsme se s bráchoupodívali na internet. Bylo tam moc hezky popsáno, jak je cho-vat, starat se o ně, čím je krmit. Pískomil je krásné a velicečilé zvířátko. Každý den o prázdninách jsem se s mýmČumáčkem mazlila, aby si zvykl, ochočil se.Teď už je v méruce klidný a moc se mu líbí, když ho hladím. V sobotu10.2.07 jsme dali poprvé pískomily do klece s pískem. Podlejedné rady na internetu by se měli v písku mýt, ale ti naši dvavůbec nevěděli, co to je. Ale oni si snad zvyknou. I když jsemprázdniny strávila doma, byly to moc hezké prázdniny spískomilem Čumáčkem.

- Štěpánka Rosslerová,4.ročník

Školní  perličky z našich lavic
Jaký význam má pro člověka jeho kůže?... aby se z člověka nevysypaly organismy.

Upravte závorky  a jídla napište :  (šunka) pěna  : šunčí pěna(vepř) maso    : vepří maso
Národní obrození je……..?... znovuzrození lidstva.

Na hranicích musíme obvykle předložit….?... Psa.

- Zajistit nádoby na směsný odpad- Popsat, opatřit obrázky koše na tříděný odpad- Doplnit hru o odpadech o hliník- Uspořádat soutěž o 1.místo ve hře o odpadech- Sběrová akce –papír –soutěž tříd, o losy- Sběrová akce –baterie-celoroční o losy- Snížit spotřebu směsného odpadu na 50%- Instalovat na zahradě kompostér- Provést průzkum „Jak třídíme doma“- Publikovat výsledky průzkumu ve zpravodaji, školním časopise- Ve Vv využívat odpadové materiály, uspořádat foto -výstavku- Vyrobit ruční papír ze starých novin- Uspořádat módní přehlídku modelů zodpadových materiálů- Uspořádat projektový den na téma „Odpady“- Vylepšit vstupní prostor-vyzdobit eko-kodexem- Zlepšit orientace ve škole-cedulky- Zapojit se do akce „Clean up the world“ –jarní 

úklid okolí školy- Plán okolí školy podle rodičů- Plán okolí školy podle dětí- Zpracovat projekt okolí školy- Instalovat u školy stojany na kola- Instalovat u školy tabule na kreslení- Instalovat obložení chodby ze suterénu- Na zahradu umístit ptačí budku- Mít ve škole živé zvířátko- Trávit 2x týdně velkou přestávku venku- Pečovat o svoji vlastní květinu (od 3.ročníku)- Instalovat v okolí školy nádoby na dešťovou vodu- 5 kohoutků opatřit perlátory- Nakupovat čistící prostředky bez fosfátů- Na WC umístit informační cedulky (malé x velké spláchnutí)- Starat se o studánku (čištění,úklid) „UKačenek“- Rekonstrukce WC dívky- Uspořádat výlet k prameni „Zlatého pásku“- Na WC učitelů instalovat „Skrblíka“

- Zařadit do ŠVP téma koloběhu vody v obci- Pravidelně měřit složení vody ve „Zlatém pásku“, výšku hladiny- Uspořádat projektový den na téma „Voda“- Uspořádat anketu o spotřebě vody v domácnos-tech a prezentovat výsledky v tisku a školním časopise- Opatřit radiátory termostatickými ventily- Instalovat teploměr do tělocvičny a šatny- K vypínačům instalovat cedulky připomínající zhasínání- Kontrolovat zhasínání,efektivní větrání službou- Ve družině vyměnit osvětlení za efektivnější zářivky- Při výměně žárovek použít úsporné- Sledovat spotřebu energie, každoročně provná-vat, uspořit alespoň 3 %- Vyvěsit spotřebu el.energie na 1 jídlo- Sepsat nápady na šetření energií

JaroNa jaře to všechno kvete,stromy, keře, květiny,pomlázka se vždycky plete,mám už z toho vidiny.Sníh už roztál, slunce hřeje,zelená se travička,každý se už na nás směje,culí se i Anička.
- Markéta Doležalová,5.ročník

JaroJaro má rád každý kluk,mamka, taťka, holka, vnuk.Taťka pomlázku plete, Doufám, že to nepoplete,holky už malují vajíčkaa já balím velikonočního zajíčka.
- Markéta Doležalová, 5.ročník

ŠkolaŠkola, škola, učí nás čísta tím si jsem opravdu jist.Paní učitelka nás učí psát,Školu mám prostě moc rád.
- Romana Soukupová,3.ročník

ŠkolaŠkola, škola, školička, učí děti od malička.Kdo chce umět číst a psát nebo taky počítat?Učení je velmi lehké,nemusí být hnedka těžké,když chci umět číst a psát, snažím se to udělat.
- Kateřina Dobocká, 4.ročník



Miletínka, a tak pozbyl biskup vše, čeho k biskupství je potřebí. Pozbyldiecéze, jenž na nepatrné zbytky přijala celá čtyři husitské artikule pražské,pozbyl všech statků, neboť v jmění biskupství uvázal se pan Bořek.Němčický dějepisec Mikuláš Papáček zmiňuje se o biskupu Matějovi, který prýroku 1443 dojista ještě živ byl jak to na pergameně psaná starožitná cedule vjednom od něho posvěceném oltáři skrytá a uložená, u mne ale až dosudzachovaná, zřejmě dokazuje.
Dobytí hradu Litomyšlského od SirotkůDne 14ho měsíce února 1425 Sirotci Žižkovi k Litomyšli přijdoucev počtu 4000 hned to město dobývati počali jimž Diviš Bořek jemuž Pražanéto město, které se jim r.1421 vzdalo (dne 2.máje) k užívání dali s lidem svýmzbrojným i měšťany 6 dní mužně odpíral, až pak viděl, že Sirotků den po dnivíce přibývá, tak že jim odolati možně není s Jetřichem, bratrem svým a před-ními měšťany se poradiv, to město jim za jisté výminky vzdali, avšak hrad Lito-myšlský, že ne jím, ale biskupu Holomouckému (Janu Železnému) náleží,který do něho velké množství svých vojáků poslal jim Sirotkům oznámenobylo. Sirotci nabídnutí přijavše, přísahou se zavázali, že jim žádného příkoříčiniti, avšak hradu mocnou rukou dobývati chtějí. A tak Bořek Sirotkům toměsto a sám se svými do Kolína odjel. Sirotci žádné nepřátelství v městěneprovozovali, ale k oblehání hradu hned přikročili. Hrad byl dobře ohraženýmaje vysokou zeď a věže k východní straně, tu kde rovina byl/ byl příkopemdosti hlubokým ohražen, takže s té strany se ho nepřítel jen s velkou ztrátouzmocniti mohl. Když Sirotci ten hrad dvě neděle pořád obléhali a dobýti ho, ačmnoho lidu ztratili, nemohli, uzavřeli mocnou silou útok na něj učiniti, adostavše dva houfy čerstvého lidu, jeden Orebských a jeden Hradeckých kútoku se chystali. Velik, hejtman, oznámiv jim hodinu, kterou k útoku běžetimají, slíbil jim, že všechnu kořist, která v zámku nalezena bude, jim zanechá.Na den sv.Crhy a Strakoty, hned jak se rozednilo na ten hrad ze dvou stranudeřili, a velikou silou a zuřivostí dobývati ho počali, avšak od obleženýchzpátky hnáni ustupovati počali. To vida Velik, napomínal jich, aby sobě hanbynečinili a od dobývání neupouštěli. Tu oni Sirotci tou řeči povzbuzení jsouce,mnohem silněji než prve k šturmu běželi, ač od obležených zhusta mordovánibyli, avšak posledně počet obležených seslábl tak, že namohli zuřivostiSirotků odolati ode zdi hradu odstoupili, a kam kdo mohl, někteří do biskup-ského kostela, a jiní do jiných domů utíkati počali. Ale ti kteří z hradu utíkali,nenadále mezi lid jízdní nepřátelský přišli, od nějž rozraženi byli, z nichž jedendíl dále utíkaje od pěších Orebských pobiti byli. Ti jenž na Hradě zůstali,mužně nepřátelům jednak v domech, jednak venku se bránili, ale když viděli,že více odolati nemohou, zbraně odhodivše, za milost žádali, avšak Sirotcižádného na milost přijati nechtěli, ale všechny na pořád ubíjeli. Po dobytihradu kostel biskupský p.Marie, táž i faru sv.Klimenta vybrali, zapálili a se zemisrovnali. Odtud se Sirotci hnuli ke Svitavám, kde se jim město ihned vzdalopod podmínkou, aby ani jich domům, ani klášteru Premonstrátskémuneublížili. Sirotci klášter sice vybrali, ale na zdích jeho ani domech žádnéškody neudělali. 

Posloupnost  Majitelů  Litomyšle864 Lutomysl981 Slavník otec sv.Vojtěcha1098 Boleslav II., kníže český, založil klášter sv.Benediktýna 1100-1141 Benediktini1141-1344 Premonstráti 1344 Biskupství,1344 až 1353 Jan,1353-4 Jan ze Středy založil klášterAugustiánský, nynější velký kostel a klášter v Tržku, r.1364 Albert ze Šternberka, Petr Jelito střídavě až do r.1380,1388 Jan Železný 1418-1421 Aleš,1343 Matěj, r.1422 Diviš Bořek z Miletínka,1425 Jeník z Vodanic.1436 Kostkové  z  Postupic, Vilím r.1436, Zdeněk 1460, Albrecht 1477Bohuš 1505, Jan Zdeněk 1518, 1547 bratří ze Scheneichu, 1553 Václav Haugvic1567 Vratislav z Pernštýna vystavěl zámek, 1598 Vdova po Vratislavovi jmenovala se Marigve, rodem španielka. 1619 vzbouření,ničení knih, zpustošení děkanství a týrání děkana Hájka1620 Polixena, teta a poručnice Vratislava z Pernštýna 1627 Vratislav z Pernštýna1640 Frebonie, založila gymnásium, Václav z Lobkovic 1696 Max.Trautmansdorf,1699 až 1753 Fridrich Frant.,1765 Frant.Václav Trautmansdorf

r.1765 Jiří Christián Valdstein,1791 Jiři Valdstein zemřel 1825. 1825 Antonín Valdstein zemřel 1848. Dědicově prodali panství v dražbě rodině Thurn-Taxisu v jejichž majetku dosud jest. 
Požárů v Litomyšli přesně zjištěných bylo dvanáct,kde zpravidla lehlo popelemcelé město. Poslední byly 1775 a 1814.
Panství Litomyšl vystřídalo tedy tyto majitele: Doba klášterní od 1145 až 1344,doba biskupská 1344 až rok 1421, doba husitská od r.1421 až 1547, dobaPernšteinů od 1562 až do r.1646 doba Trautmansdorfů od 1649 až 1753, dobaWaldšteinů od 1753 až do r.1855, doba Thurn-Taxisů od r.1855 až 1945.Krásný zámek postaven v r.1568-1573 za panování Pernšteinu, stavitelem zItálie povolaným Janem Babtistou.Hřbitovní kostel u sv.Anny byl postaven r.1670-1672, klášter roku 1714-1722,oboje za panováni hrabat z Trautmansdorfu.Za panování Trautmansdorfů byly na Litomyšsku dvě selská povstání a sicer.1680, jež skončilo popravením Lukáše Pakosty z Oujezda, jemuž r.1914postaven v D.Újezdě majestání pomník. Dále popraveni: Matěj Abraham, JanČerný a Jiři Lorenc. Druhé menší povstání v r.1738 skončilo smrti MatějeSedláčka z Osíka. Nová selská bouře byla za panování Hraběte Valdšteinar.1775. Tato byla potlačena plukem jenerála hraběte Colloreda.

Vynikající  můžové v NěmčicíchPamátně proslulý klášter Litomyšlský se svými piaristickými škola-mi, které tak mnoho učených mužů odchovaly, byl příčinou, že i z Němčicpoměrně dosti často zámožnější otcové syny své studovati nechávali. Litovatijest jen, že z dob těch žádných památek se nám nedochovalo. Domnívati seale můžeme, že asi brzy po založeni škol těch se někteří žáci i z Němčic při-hlásili. V popředí byl asi vždy svobodník, který jsa vždy rychtářem, a v stálémstyku s vrchností, již tím jaksi nucen byl syny své lépe vychovati. V nedostatkupramenů jest nám se obmeziti na dobu sklonku století sedmnáctého. V tédobě byl na rychtě rod Částků. První z toho rodu známý nám byl MikulášČástek, kteýž roku 1800 sepsal první matriku obecní, kteráž se na násdochovala. Jak z písma viděti byl dobrý písař, a podle některých poznámek iznalost německé řeči v pismě i slově jest viděti. V řečeně matrice hned naprvní stránce jest zapsáno: Václav páter, nar.1804. Byl to asi syn zmíněnéhoMikuláše Částka. Dalšího nic uvedeno není. Dále v téže matrice v zadu podrubrikou:Sirotci zapsán jest syn po Josefu Částkoví číslo 86 (staré) JosefP:..páter, opět bez jakýchkoliv poznámek, toliko, že měl sestru Voršilu, a bra-tra Antonína, jež byl na Mělníku písařem. Bratr Matěj byl truhlářem, Jakub bylšvec a František byl cínař. Třetím knězem měl býti František Lána, bratrmlynáře čp.51 vůbec strejček Šmajzru nazývaný. Měl už vysvěcení a už kázal.Utekl ze semináře a dal se na vojnu. Na vojně byl dělostřelcem. Proslavil setím, že zachoval jisté bohaté paní život, od kteréž dostával doživotně 10 kr.denně jako odměnu. Bydlel v dotyčném mlýně u Šmajzru čís. 51 u bratra, kdetaké r.186? zemřel. Byl proslulým včelařem.František Podhajský, syn Gabriela Podhajskýho mlynáře čís.71zde, byl purkrabím ve Fulneku na Moravě. Ještě za živobytí svého založil třinadace pro potomky z toho rodu. K cíli tomu odkázal v poslední vůli 3800 zl asice takto: Z 800 zl.úrok, aby každý rok byl rozdělen. Kdyby ale z těch potom-ních někdo vyhořením nešťastný byl, aby ten úrok jednoho roku jemu dán byl.Dále z 1500 zl. úrok aby chudý s prospěchem studující pokud by študoval,každoročně obdržel. Konečně z 1500 zl. dcerka chudá, která by se vdávala,úrok za jeden rok vyplývající, aby obdržela. Kdyby ale se v kterém roku při-hodilo, že by žádný nestudoval ani která dcerka se vdávala úrok takový kjistině připojen byl. A kdyžby takové jistiny vzrůst vzaly, aby s ourokem dva stu-denti a dvě dcerky poděleny býti mohly. K tomu podělování úřad vrchno-ředi-telský a děkana města vyvolil.Vyšší státní úředníky máme dva. První jest bratr svobodníka Fran-tiška Částka a druhý jest syn téhož Josef Částek, narozený r.1843 byl státnímnadvládním v Plzni.Doktorem lékařství byl František Plch, syn Františka Plcha hostin-ského (dolního šenkýře), kterýž dne 16.června 1912 sám si na život sáhl, vnávalu jakési nervově nemoci se zastřelil. Byl lékařem znamenitým obzvláštěoční nemoce léčil, ke každému vlídný a úslužný. Ještě rok před smrtí vážilcestu do Paříže, aby na tamnějším vysokém učení se zdokonalil. Nejprve byllékařem obvodním v Dobrouči, potom léčil soukromě v Brandýse nad Orlicí.On založil v Dolní hospodě mlékárnu a vzláštní druh syrečku, kteréž v Prazepod jménem Dra Plcha sýr prodávány byly. Dokončil 47. rok věku. Jeho bratr
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František Plch študoval taktéž lékařství, zemřel však záhy, studie nedokončiv.Václav Částek, syn Václava částka mlynáře čís.82 jest v Otočaru v Horvatsku.Jest majitelem vlastní lékárny a něco polí a lesa. Založil tam záložnu, kterážjeho vedením zdárně prospívá. Zúčastnil se také co vůdce deputace prostavbu místní dráhy.Zvěrolékařem jest Bohuslav Šlegl, syn někdejšího řídicího učiteleAntonína Šlégla.Učitele máme z naší obce tři. Prvním byl Tobiáš Vondra. Bylnarozen v chalupě čís.67, byl učitelem od roku 1820 až do roku 1847. Vyučo-val ve staré škole, nyní chalupa čís.23. Další učitele byli: Josef Kolář, synJosefa Koláře, šenkýře z prostřední hospody. Co učitel působil v jedné vesni-ci za Ousti /v Čermné/.Jan Papáček,syn J.Papáčka čís.15. Dosud učitel ve Všebořicích,p.Dolní Královice. On spoluzaložil v Němčicích ochotnický spolek. Bratr před-stojícího Václav Papáček jest poštmistr.Antonín Dvořák malíř, profesor na politechnickém ústavu v Praze,syn Antonína Dvořáka mlynáře čís.39. Některé obrazy od něho malovanénacházejí se v Museu v Litomyšli, jakož i jeho podobizna. Hlavní obraz v kapliněmčické sv.Jan Křtitel jest těž jeho dílo.Jako virtuos na housle vynikl rodák náš Jan Vondra narozený veškole němčickě, syn Tobiáše Vondry učitele výše psaného. Na své umělecképouti dostal se až do Cářihradu, kdež se oženil a tam také zemřel.Na vyšších hospodářských školách studovali tří. První byl FrantišekČástek, syn Františka Částka svobodníka, bratr výše psaného lékaře Josefa.Stal se ředitelem panství v Uhrách, roku 1914 v Košicích, dosud žijící.Dalším hospodářským úředníkem byl Antonín Jiskra, syn JakubaJiskry, rolníka čís.52. Studoval na hospodářské škole na Kolčavce u Prahy. Podokončených studijích byl ve službě na Černé Hoře u Brna u barona AugustaRiese, kde onemocněl a po krátkém čase doma u rodičů zemřel.Josef Vytlačil, syn Mikuláše Vytlačila, rol.čís.18, navštěvoval vyššíhospodářskou školu v Chrudimi, načež po mnoho let působil co správce vRakousích. Zatouživ po domovu, najal si v Litomyšli statek tak zvaný Klicnerůvza vodou, kde r.1911 zemřel.Myslivci byli dva a sice Vytlačila čís.70, kterýž byl v polesíPřivratském a Drobnýho nebo Nováka který se dostal na Moravu.Kromě těchto jmenovaných jest jich ještě více, kteří litomyšlské školynavštěvovali ale většinou se později buď hospodářství neb jinému povolánivěnovali. Jako známý latinář Václav Štyndl, Antonín Lána, Mikuláš Vytlačil ajeho bratr jurista a jiní.Mimo to sluší vzláště jmenovati Mikuláše Papáčka, písaře obec-ního a historika němčického, který ač nedostudovaný, byl člověkemvzdělaným. Za živobytí svého napsal čtyři velké knihy kteréž před svou smrtisvým synům rozdělil. Na nás dochovala se jen jedna jediná u paní KateřinyKnollové, rozené Papáčkové na Kacimberku, vnučce jeho. Je v ní uloženomimo rozličných pojednání, kteréž jmenovaný z jiných knih opsal, záznamypovětrnostní a úrody od r.1600 až do roku 1816, kde asi zapisovati přestal, adějiny všeobecná za dob jeho života. Škoda jen, že co se týče pamětí našíobce, je kniha ta náramně chudičká. Jen tak jako mimochodem je nějakápoznámka o Němčicích. Kniha ta nachází se nyní v museu v Litomyšli. Dlevýpovědi paní Knollové jednala prý jedna kniha pouze o Němčicích, ta však sena nás nedochovala. Snad je to ona pamětní kniha němčická, která se ztrati-la. Jmenovaný narodil se v Němčicích v chalupě čís.72 asi r.1760, zemřelr.1830. V předu jmenovaný Jan a Václav Papáčkově pocházejí z toho rodu.Rod Papáčkuv jest nyní v Němčicích vymřelý.
Stavby a stavitelství v Němčicích od 1840 Zedníci v těch letech těšili se dobré pověsti. Prvního zednickéhopolíra známe: Jana Mylera, chalupníka čís.60, vůbec Hájek nazývaný. Ten řídilvšechny starší stavby u nás. Zejména postavil statek čís.65, tehdáž Nedošin-skýho, dále statek Bartoničkův čís.62, u Karlíku. čís.57 stodolu, u Čáslavkučís.2 velký kryt, taktéž u Janu čís.18 velký kryt, u Vávru jinak Dubyšaru čís.34velký kryt a mnoho jiných. Též roku 1848 horní hospodu.Po něm byl polírem otec Josefa Fouska, nyní mlynáře naodpočinku čís.51, kterýž přiženiv se do čís.13 ku vdově Částkové, vyučil jejíhosyna z prvního manželství Jana zednictví, kterýž se později as r.1850 stalpolírem. Pracoval pod stavitelem Hlaváčkem z Litomyšle. Na radu tohotoHlaváčka začal se učit kresleni a dosáhl toho, že mohl jako stavitel sám stav-by prováděti.Ten čas bylo v Němčicích mnoho zedníků, kteří všickni pod nimpracovali. S těmi provedl mnoho staveb jak v Němčicích tak v vůkolí. Z cizích

obcí nejvíce z Janštorfě (Janov), ač německý neuměl. Jedouce z Litomyšle keSvitavům vidíme po levé straně několik statků nových o 1 poschodí, břidloukrytých, jakož i u kostela statek Ficův a dole Benkův jsou jeho práce. VeStrakově statek Dvořákův. Školy vystavěl: Ve Strakově, v Pazuše, v Kozlověa na němčické přistavěl poschodí.Stavby jeho v Němčicích jsou: Kolářů čili Cokytlů čís.83, Hanusůpod rybníkem velký kryt, Jiskrů čís.52 po vyhořeni, Paďourů čís.46, Povolnýčís.9 po vyhoření, Podhajský mlýn čís.71 po vyhoření, U Sedláčku čís.75 celéstavení. Tyto novostavby byly všechny kryty břidlicí. Stodoly: Čáslavkovačís.2, Fikejzova čís.58, Plchova čís.98, Povolníčkova čís.61. U Vytlačilů čís.70stodola a chlévy. Na Člupku Šafářova chalupa po vyhořeni,v Pazuše statekspolu hospoda Pavlíčkova po vyhořeni r.1870 statek Vytlačilů a Hanusu povyhoření, r.1878 statek Holomků. Dále kapli němčickou a svůj statek čís.76.U něho se vyučil Antonín Vaňous. Jmenovaný se narodil v Přivratě r.1842. DoNěmčic přišel r.1857 a sloužil za pacholka na více místech a oženiv se začalse učit zednictvi. U Částka dlouho nedělal, odešel od něho do Třebové. (Tudobu se už začínali starší zedníci od Částka odtrhovat). Když Jan Štyndl, rol-ník čís.54 chtěl přestavovat statek doléhal na Vaňousa, aby si to vzal nastarost. Ten po dlouhém zdráhání konečně svolil, to byla první jeho stavba.Další jeho stavby byly: Statek Karlíku čís.66 roku 1891, krytý černými taška-mi, Nováku čís.59 celý statek s chaloupku vyjma stodolu krytý taškami.Stodoly v Němčicích: Síčova čís.36, Janova jinak Vytlačilova, Čáslavkovačís.83 po vyhoření, u Karlíku čís.57 stáj a chlév. U Racku stodola čís.55, naČlupku u Stránku čís.47, na Člupku chalupa Alešova po vyhořeni, v NěmčicíchŠtyndlova chalupa čís.45, ve Vlčkově chalupa Rambouskova. V Janštorfěstatek Hájků jinak Matlerů, v Pazuše statek Novotných vyjma stodolu r.1894 aposlední u Podhajských mlýnici a před tím stodolu, a více jiných.Po Vaňousovi stal se polírem opět bývalý čeledín František Zavřel.Chalupa Stránikova (výměnek) při mlýně v Člupku a kovárna Josefa Ludvíčkav Němčicích čís.38 jsou jeho stavby, roku 1913 chlévy u Ferdinanda Brachtla,mlynáře v Němčicích čís.7. Tentýž Fr. Zavřel dělá také samočinné napáječkya pumpy železné s dobrým výsledkem. Nápáječky jeho vlastního vynálezu.
CihlářstvíBezmála na všechny ty zpředu uvedené stavby byly dělány cihly vNěmčicích od Josefa Štyndla. Josef Štyndl narodil se ve statku čís.54 roku1809. Naučil se záhy cihlářstvi a dělal nejprve v cihelnách v Litomyšli. Pozdějšídobu ale dělal stále u jednotlivců ponejvíce v Němčicích. Tak dělal u Janučís.18 ve stežníku, u Sedláčku za humny, taktéž u Vytlačilu čís.70, na školu ana kapli dělal ve drahách u Karlíkovy role, na horní hospodu dělal za humnystatku Fikejzova, tu kde je nyni louž, za Povolníčkovými humny dělal na Štyn-dlu statek do Pazuchy, u Paďouru čís.46, u Štyndlu čís.54 za humny. Zdalitaké pod rybníkem u Hanusu dělal on nemožno udati. Na Povolného statekčís.9 už nedělal, tam dělal jeho nevlastní bratr z Litomyšle. Na Karlíku statekčís.66 dělal cihly Mašek z Pazuchy i sám je vypálil. Mimo těch jediných pálilvšechny Svúra z Nové Vsi.Taktéž sádra na stavbu bývala tady pálená. Zdejší kámen dávalznamenitou sádru jak na horní hospodě viděti.Ta je omítaná němčickousádrou. Pálíval ji taktéž Svůra, na Štyndlu statek ji pálil Ant. Vaňous. Nahorním konci je vrstva dobrého kamene sádrového. 

Tesaři  v NěmčicíchNejen zedníků, také tesařů máme dosti. Tak Jan Mrkos pověděl obratřích Mackových, kteří v století sedmnáctém zdejší stavby prováděli. Takzejména dolní hospoda, Brachtlu kryt, Částkuv kryt, celý velký kryt u svobod-níku a světnice roubená jsou jejich dovednosti svědkové. Za naši paměti bylJeník chalupník čís.93 stavby vedoucím, kterýž rovněž mnoho krytu postavil.Po něm Povolný, chalupník čís.11. Dále následoval Jan Jereš. Vazby jehojsou u Povolných čís.9 po ohni, u Podhajských čís.71 r.1866 taktéž po ohni. UVytlačilu čís.70, Sedláčku 75, u Jiskru celý statek po ohni, vazba na škole akapli s věží a mnoho jiných.Pro svoji dovednost mohl býti mistrem v České Třebové, kdežmnoho staveb provedl. Zejména na novém akciovém pivovaru vykonal práciku spokojenosti obce, ale pro svoji lehkou povahu o všechno přišel. Po němprováděl více staveb Jan Mrkos, v přítomném čase 1914 vykonává prácetesařské Jan Toman čís.112. Stavbu nové školy v r.1913-1914 provedla FirmaRosler & Kudlík z České Třebové, rovněž tato firma postavila nové chlévy uFrantiška Vytlačila čís.18 a Jana Kodýtka čís. 33 v r.1914.
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Toto pojednání na téma spolupráce rodičů a učitele při výchově dětí před-
nesl mladší učitel Ferdinand Kettner na závěr druhé domácí konference
při obecné škole v Němčicích konané 8. listopadu 1893. Jak je vidět, na
některé věci i více než 100 let nestačí.

Učitel a rodičové.
Kdo pilně rozhlíží se po nynějším obzoru vychovatelském,

nemůže nepozorovati že mnoho se bouralo a málo jen stavělo, že
odstranily se sice vychovatelské pomůcky školy staré, že však dosud
nepořídiliy se pomůcky nové, přiměřenější potřebám časovým.

Vizme například jen tresty tělesné. Jsou odstraněny; ale kde
nějaká nová páka, jížto by byly nahrazeny? Není snad žádoucno opětné
zavedení trestů těch do našich škol, ale nelze upříti, že pouhým jich
odstraněním vychovatelství nikterak není poslouženo. Trestání na těle,
kdekoli nedělo se s rozvahou a mírností náležitou, jistotně mělo ráz jakési
surovosti, ale přece také v trestech tělesných skryta byla myšlenka přís-
né kázně. Dříve učitel oprávněn byl trestat mládež na těle, nebo jinak
řečeno: dříve přeneseno na učitele kus práva rodičů. Vyhostěním trestů
tělesných ze školy ponecháno opět všecko právo to rodičům. Dříve úkol
vychovací byl uložen jedné osobě, totiž učiteli samému, nyní rozdělen
úkol ten na dvé, čásť připadla rodičům, část zbyla učiteli. Místo jednoho
činitele jsou nyní dva. Přísná kázeň ponechána pouze rodičům, učiteli
pouze kázeň mírná, humanní. Co se učitelů týče, ti zajisté (?) poměrům
novým vyhovují svědomitě a rákoska, metla a všecky ostatní podobné
pomůcky vychovatelské odhozeny jsou již dávno mezi staré haraburdí.

Ale zdali také rodiče jsou si vědomi, že odstraněním trestů
tělesných ze školy přibylo jim povinností důležitých? Běžíť o to, aby
rodičové bedlivěji než druhdy na děti své dohlíželi, aby jim neušly jen pok-
lesky ve škole, které přísného a důtklivého pokárání neb potrestání potře-

bují a učitele ve všem ohledně kázně podporovali. Vzájemná podpora
učitele a rodičů v příčině této byla sice vždy žádoucna, ale nezbytnou
stala se právě odstraněním trestu tělesných. Avšak ohlídneme-li se po
našem okolí, spatříme, že poměr rodičů k učiteli není u nás takový, jakým
by býti měl. Stesky učitelstva v té příčině jsou známy. Rodičové mnozí ni-
kterak oceniti nedovedou úřad učitele, který přece krev z jejich krve
pošlou, který dítě jim učí a vede, aby milým bylo lidem i Bohu, aby
rodičům pro stará jejich leta bylo podporou a útěchou. Ale o těch věcech
rodičové mnozí u nás nevědí, neb dokonce věděti nechtí; vždyť jinak
skutečně vyložiti si nelze lhostejnost jejich a nevážnost k učiteli, jehož za
sílu placenou pro své děti považují a i v zaslepenosti své rozmazlené
miláčky proti učiteli podněcují. Jaká za takovýchto poměrů kázeň býti
může, neb co práce a námahy stojí udržení řádné kázně, dávám na
uváženou. Podobá se věru, že mnozí venkovští rodiče pořádné odchování
dobytčat důležitěším býti pokládají, nežli řádné vedení dítek. Co to hovoru
bývá mezi sousedy a sousedkami o těch milých kravičkách, ale zřídka kdy
rozhovoří se kdo, jak děti mají se vychovávati, jak učitele při nesnadném
díle jeho podporovati a ještě vzácnějším jest úkaz, že by se radili rodičové
s učitelem o vzájemnou pomoc při vychovávání dítek. Tu i tam ve statcích
denně hospodář sám sype milým vraníkům, cidí je a opatruje, hospodyně
sama pečlivě dohlíží na rohaté obyvatelky stájů, ale děti vlastní po statku
potulují se bez dozoru jsouce umouněny, neučesány, zanedbány; ani
matka ani otec nestarají se o ně. Dříve mnohé dítě alespoň z bázně před
metlou učitelovou doma něco činilo pro školu a nespůsobů na ulici veřej-
né se zdržovalo; bázeň ta nyní pominula, vždyť nám učitel nic učiniti
nesmí, však by si tatínek neb maminka na něho šli. A přece dokázáno, že
učitel sám zázraky činiti nemůže. Dokud rodiče nechopí se díla vychova-
telského s větším úsilím, dokud učitele nebudou lépe podporovati, dotud
nedocílíme pravého pokroku ve vychovatelství.

Ferdinand Kettner                 Antonín Šlégl,
mladší učitel                       řídící učitel

k z a m y š l e n í . . .

Pátek 27. 4. v 19.00 hodin - Sál hostince U Coufalů Přívrat
Koncert smíšeného pěveckého sboru BENDL Česká Třebová Sbormistr:  Josef  M e n š í k

a jeho hosta 
Smíšeného pěveckého sboru OTAKAR Vysoké MýtoSbormistr:   Pavel  Z e r z á n

Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny

Vel ikonoce u Dudychů
Srdečně Vás zveme přivítat jaro a velikonoce s Dudychovou keramikou. Vsobotu 31. března od 10.00 do 17.00 a neděli 1. dubna 13.00 do 18.00bude u nás v ateliéru k vidění i k zakoupení kolekce jarní keramiky do interi-éru, ale i na zahradu a na osázení. Ukázkové aranžmá bude podle před-stav autora všech návrhů – sochaře Jiřího Dudychy. Můžete nahlédnout ido jeho ateliéru, seznámit se s ním, případně pohovořit o jeho novýchplánech.
Rádi Vás přivítáme my i roztomilá skupinka jarních keramických ptáčků.

Autem je možné parkovat na vlakovém nádraží v Litomyšli
bližší informace na ℡ 603 247 078- Ateliér DUKE Bohemia

K a l e n d á řK a l e n d á ř a k c ía k c í
31.3.    8:30 So  Jarní bazar
18.5.             Pá   Setkání přátel a kamarádů z Němčic a okolí
30.6. So   Němčická olympiáda (Němčice u Kolína)
31.8.  17:00 Pá  Němčický triatlon
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Silvestrovské vážení 
2006

Již po sedmé jsme se letos 31. prosince sešli v restauraci
Kulturního domu, abychom provedli kontrolní vážení Nìmèických
obèanù. Celkem se ke zvážení dostavilo 141 osob, z toho bylo 95
místních a 46 pøespolních. Letošní nejvzdálenìjší úèastníci byli až
z Mìlníka a Prahy.  I letos byly na požádání vydávány kontrolní
vážní doklady.

Statistika letošního vážení
Úèast podle bydlištì
Nìmèice 68 Èeská Tøebová 4 Osík 1
Èlupek 19 Vysoké Mýto 4 Pazucha 1
Podrybník 5 Ústí nad Orlicí 3 Praha 1
Pudilka 2 Vlèkov 3 Sloupnice 1
Zhoø 1 Suchá 2 Svitavy 1
Litomyšl 16 Lanškroun 1 Trstenice 1
Øetová 6 Mìlník 1

CELKEM Nìmèice+osady
Obèanù 141 95
Naváženo celkem 11144,50 kg 7 269,50 kg
Prùmìrná hmotnost       79,04 kg 76,52 kg

Po vyhodnocení výsledkù byl nejváženìjším obèanem vyhlášen
pan František Smola ze Suché.

Pokud si mohu dovolit hodnotit, akce se vydaøila. Náladu udržovala
kapela Ponny Expres, dokonce byly k vidìní i country taneèky. Pivo
chutnalo a dobré nálady mìl každý na rozdávání. 

Pøijïte i Vy letos na silvestra rozšíøit naše øady. Bylo by
škoda pøerušit tradici trvající více než 35 let.

- F. Šauer
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Š k o l k a   -   Z á k l a d n í  š k o l a
Letošní zima nedopřála dětemtéměř žádné zimní radovánky sesněhem a na sněhu.V naší školce jsmese ale snažili, aby se děti nenudily amohly se radovat z nabízených činností.Hlavně to byly naše oblíbené česképohádky, které nám pomáhaly získat dětipro nejrůznější aktivity. Děti nejenposlouchaly naše vyprávění, ale takésamy hrály divadlo s maňásky. Zejménastarší děti dovedou vyprávět pohádku Orukavičce, O třech medvědech, OKoblížkovi, O budce, O Budulínkovi adalší pohádky z pokladnice naší literatu-ry. K práci s pohádkou také neodmyslitelně patří ilus-trační kreslení. Naše děti se v poslední době opravdu snažily kreslit a takémalovat naše oblíbené pohádky.Díky nim je naše školka pěkně vyzdobená.V lednu byli naši nejstarší kamarádi u zápisu v Základní škole a užteď se tam těší. Do 1. třídy odchází 5 dětí, 4 holčičky a 1 chlapec.21. února jsme si spolu s dětmiužili pěkné Karnevalové dopoledne ve školce.Děti nám sice prozradily, za co půjdou, alepak nás stejně překvapily, jak moc jim toslušelo v krásných kostýmech.S dětmi si rád

zatanco-val Kostkáček ajen trošku se děti bálykudrnaté čarodějnice,která přilétla na koštětiaž k nám do třídy. Za jejíčarování jí děti zazpívalyoblíbenou písničku Čar-odějka na dvorku.V pátek 23. únorajsme spolu s dětmi zeZŠ shlédli pěknoupohádku Prasečí sle-činky v podání Divadél-ka z pytlíčku Pardubice.Děti se dobře bavily a pozorné byly i ty nejmenší děti teprve tříleté.Je velkéumění zaujmout děti od 3 do 11 let a herečky z tohoto divadélka to dovedou.Letos jsme se již po šesté sešli v našem KD, abychom se pobavilispolečně s dětmi na tradičním karnevalu. Věříme, že chuť společně se bavitdětem vydrží i poté, až vyrostou z dětských střevíčků. A co nás ještě v letošním roce čeká? Pořádse máme na co těšit : plavecký výcvik, jarní výs-tava a besídka ke Dni matek, výlet k rybníkuOndřeji, Dětský den, a možná ještě nějaké přek-vapení.Zápis do školky byl 20.2.2007. K zápisu přišlirodiče s 11 dětmi. Přijali jsme 5 dětí, 6 jsmeodmítli. Jejich maminky jsou zatím na MD. Za rokbude předškolních dětí 13, budeme tedy mít vícemíst, než letos.Svůj příspěvek končím citátem k zamyšlení.Helena Chvátalová:Mnohý člověk by šel za tro-chou štěstí "světa kraj"Je nutná tak daleká cesta?- V. Doležalová
Co se událo ve škole:
- Máme svoje stránky  na internetu. Najdete nás na adrese:www.nemcice.uo.cz, čímž se dostanete na stránky obce, kde kliknete naodkaz Škola. Můžete se dozvědět, co plánujeme, co máme za sebou, prohléd-nout si některé práce našich žáků, školní časopis a podobně.- Pokračujeme v mezinárodním projektu „Ekoškola“, máme za sebou analýzustávajících ekologickýchopatření, stanovili jsme si plánúkolů pro období letošního apříštího školního roku .- V lednu jsme vyhodnotililiterárně výtvarnou soutěž

“Malované čtení“, ve které se nejlépeumístila Tereza Hanušová,NikolaNeprašová, Markéta Doležalová, ŠtěpánkaRosslerová, Katka Dobocká, KatkaKovářová a Romana Soukupová.- V letošním školním roce se naše školaopět zapojila do charitativní sbírky na pod-poru centra přípravy koní na hiporehabil-itaci. Podařilo se nám  vybrat  720,-Kč.Každý přispěvatel získal samolepku koně.- Do fotografické soutěže ANIMALFEST

2007 jsme zaslali 2 fotografie zvířat – „Motýlek Prvňásek“, kterého vytvořili zesvých těl děti z 1.ročníku a „Rybička Modralka“, kterou ztvárnili žáci 3. a4.třídy.- 18.ledna proběhl zápis nových žáčků do naší školy. K zápisu se dostavilo 6dětí, do 1.třídy jich nastoupí 5, jednomu dítěti bude odložena školní docházkana rok 2008.Všechny děti byly moc šikovné, už se na ně těšíme.- V únoru vyhlásilo nakladatelství Albatros spolu s Českým rozhlasemliterární soutěž „Pohádky pro Hajaju“. Své pohádky vymyslelo a napsalo 10dětí, 3 z nich si můžete přečíst na našich www stránkách- 23.února k nám přijelo „Divadýlko z pytlíčku“. Společně s dětmi z MŠ jsmese dobře bavili u pohádky „Prasečí slečinky“.- Školní družina se předposlední únorový den vydala do krytého bazénu  vČeské Třebové zaplavat si,zaskákat, užít si vody.- Své sportovní nadání mohouděti uplatnit i  na „Sportovníolympiádě“, která byla zahájenav únoru. Soutěží se v pěti disci-plínách, své výkony si mohouvylepšovat až do června.
- L.Věnečková

Máme želvičkuOd konce února se ve 3.a 4. tříděstaráme o krásnou želvičku Zuzanku.Je to želvička sladkovodní, dorůstávelikosti až 25 cm. Její domovinou jejihovýchod USA. Vyžaduje rozmanitoupotravu, ve které je zastoupeno maso,ryby, hmyz, ovoce i zelenina. Želvičkujsme získali od Katky Dobocké, kteránám ji na nějakou dobu zapůjčila a dětisi zkusí o ni pečovat. 



III. LETNÍ OLYMPIÁDA DÌTÍ A MLÁDE�E

V červnu letošního roku se v Ústeckém kraji uskuteční již třetí letní olympiáda dětí amládeže. Pardubický kraj na ní bude reprezentovat výprava přibližně tří set účastníků. „Dětská olympiáda probíhá v duchu těch „velkých“ olympiád a se všemi ceremoniály,které k ní patří. Akce má probudit touhu po reprezentaci kraje, má podporovat ušlechtilé myšlenkyolympismu i umožnit dětem navázat nová sportovní přátelství,“ řekla Marie Málková, radní zod-povědná za školství, sport a volnočasové aktivity a pokračovala: „Historicky první olympiáda se kon-ala v roce 2003 v našem kraji. Byla úspěšná, stejně jako následující ročníky. Čas ukázal, že má svémísto ve světě sportu a je dobrým počinem. Také proto jsme se opět rozhodli vyslat na olympiádureprezentaci Pardubického kraje.“V sídle Pardubického kraje se proto sešli zástupci odboru školství s představiteli jed-notlivých sportovních svazů, aby je seznámili s propozicemi olympiády a zároveň vyzvali k nomi-nacím reprezentantů Pardubického kraje.„Pro letošní ročník olympiády je vypsáno 18 sportovních disciplín. Náš kraj kromě zápasuobsadí všechny, včetně jezdectví. Jména reprezentantů bychom mohli znát do poloviny dubna,“ uvedlLuboš Mikyska, vedoucí oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje a tradičnívedoucí krajské reprezentace.O cenné kovy budou děti bojovat např. v disciplínách jako je atletika, fotbal, judo, cyklis-tika, gymnastika, florbal, jezdectví a další. „Pardubický kraj je na své sportovce hrdý, dosahují na všech olympiádách poměrnědobrých výsledků. Proto se jim snažíme pomoci, a to především organizačně a technicky. Zajišťujemedopravu, hradíme ubytování a stravování, nakupujeme dresy a jednotné reprezentační oblečení. Atěší nás, když vidíme tak velký zájem dětí o sport a zvlášť nás potěší, když vidíme barvy našeho krajena stupních vítězů,“ řekl Karel Peška, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu.Myšlenka dětské olympiády vznikla někdy v roce 2002. Už o rok později se uskutečnilprvní ročník letní olympiády v Pardubickém kraji, v roce 2004 následovala první zimní olympiáda veStředočeském kraji. Druhá letní olympiáda pak byla v roce 2005 v Jihomoravském kraji a vloni svésíly změřili „zimní“ sportovci ve střediscích Královéhradeckého kraje.
- Pardubický kraj - Tisková informace

V sobotu 30.12.2006 se uskutečnil tur-naj ve stolním tenisu neregistrovanýchhráčů všech věkových kategorií. Na sáleKulturního domu se sešlo 34 příznivcůtohoto sportu. Dopoledne patřilo žákovskékategorii  a odpoledne mužům a ženám. Žáků hrálo 8 ztoho 4 "přespolní"! Hráli ve dvou skupinách a pak dovyřazovacích bojů postupovali všichni.Mužů přišlo 23 a ženy 3, tzn. 26 hráčů. Z tohoto počtubylo plných 20 místních. V této kategorii - dospělých -hráli muži a ženy společně a výsledkově byli rozděleniaž po dohrání. Hráči se utkali v 5-ti skupinácho postup. Z každé skupiny postupovali 3 přímo + 1nejlépe hodnocený čtvrtý. Takto vznikla postupující šest-náctka hráčů, která se střetla ve vyřazovacích bojích.Po dokončení dvouher byly ještě, pro zájemce,připraveny čtyřhry.
Výsledky - žáci1. Hrdina Ladislav2. Bureš Lukáš (Sloupnice)3. Mikulecký Martin (Sloupnice)4. Beran Tomáš5. Rossler Jan (Sloupnice)6. Netolický Jakub (Pardubice)7. Rossler Michal
Výsledky - ženy1. Jasanská Petra2. Lněničková Jiřina3. Benešová Hana

Výsledky - čtyřhry1. Jasanská P. a Pavliš J.2. Stránská S. a Beneš V3. Rossler M. a Škeřík J.st.
Výsledky - muži1. Pirkl Vlastimil2. Beneš Václav3. Škeřík Jiří ml.4. Rossler Milan5. Poul Petr6. Netolický Michal (Pardubice)7. Kubíček Kamil (Choceň)8.-15.(abecedně) Beneš Pavel, Bureš Milan (Sloup), Crha Jan, Hrdina Michal, Pavliš Jan, Stránský Aleš, Šauer Pavel (D.Újezd), Šos Miloslav

Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům za účast,sponzorům za podporu - jak finanční tak věcnou, OÚ zaposkytnutí prostor KD, p.Kodytkovi za ozvučení aspolupořadatelům za spolupráci.Dovolte mi pozvat Vás na příští vánoční turnaj, který byse měl uskutečnit 29.12.2007.
- Ivan Škeřík

4 Okénko do tìlocvièny
Mnozí z vás ani netuší, ženěkteré z našich občanekkaždou středu trápí svá těla vtělocvičně. Po dlouhé praxi jsmese před letošní plesovou sezo-nou rozhodly, že na Maškarníples secvičíme krátký sportovníprogram. Nápad se zrodil užpřed několika lety, ale nenašlyjsme odvahu podělit se o něj sostatními. Váhaly jsme vzhle-dem k jejich věku, postavení adalším okolnostem. Po dlouhémpřemýšlení jsme to letos zkusily.I přes počáteční rozpaky jsmese domluvily. Byly to hodinytvrdého tréninku. Nejrychlejijsme se dohodly na oblečení a účesech. Nakonec se dostavila i tréma, kterou jsme zdárně překonaly. Tímto bychom chtěly poděkovat všem zúčastněným kolegyním, protože pro většinu z nichto bylo první vystoupení na veřejnosti. Ohlasy na naši píli byly velmi hezké a za to jsme vděčny. Všemkolegyním přejeme hodně zdaru při cvičení. Uvítaly bychom i rozšíření našich řad o další členky. Scházíme se každou středu v 18:30

v tělocvičně základní školy. Těšíme se na vaši účast. 
- Jitka Strážnická, Věra Racková

S p o r t   -   V o l n ý  è a s

Ocenění  úspěšných
na zasedání Obecního zastupitelstva dne 13.2.2007 předal starosta obce v přítomnosti trenéra Jiřího Koháka dvěma členkám oddílu Karatedo Němčice Lence Jůzové a Lucii Sainerové Lence Jůzové a Lucii Sainerové 

kytici a drobné dárky jako ocenění jejich úspěchů v soutěžích Mistrovství České Republiky v karate.



Z l a t ý  p á s e k , zpravodaj Obce Němčice. Vychází 4x ročně, vydává Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, tel. 461 610 116. 
Náklad 400 výtisků. Redakce: Obecní zastupitelstvo. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 14196.Grafická úprava Ing. František Šauer. Tisk Tiskárna Osík. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Vyšlo 21.3.2007. Uzávěrka příštího čísla 1.6.2007.e-mail: zlatypasek@uo.cz Neprodejné.

Z a m y š l e n í  n a d  N ì m è i c k ý m  f o t b a l e m
Věřte mi, že se mi tyto řádky nepíší lehce a někoho zcela jistězarmoutí nebo urazí, ale už není čas dál tato slova odkládat.Když jsme, malá parta lidí, v roce 1985 znovu zakládali oddílkopané v Němčicích, nikdy by nás nenapadlo, že za 22 let budu musetpsát tyto řádky, abych alespoň "nakopl" k záchraně fotbalu vNěmčicích, protože si myslím a nejsem rozhodně sám, že konec senezadržitelně blíží! Těžce se navazuje přetržená nit a věřte mi, že vím,o čem mluvím, protože jsme to už v znovuzačátcích zažili. Sháněníhráčů, dresů, míčů, sítí atd. to není vůbec nic jednoduchého ani levného, zvlášť když ceny hráčůi materiálu stále stoupají. Začínali jsme na hřišti, kde byla tráva po kolena a okolí bylo zanedbané.To si myslím, že hrozí i nyní. Nebyly kabiny, nebyla voda ale bylo obrovské nadšení a chuť dělatněco proto, abychom mohli hrát. Pamatuji, že na trénink přišlo i 25 lidí. Doba byla krutá, i s šatna-mi to bylo všelijaké. V suterénu rozestavěného KD, na obecním úřadě v zasedací místnosti, téžnám pomáhali v JZD, kde nám půjčili místnost a sprchy jako šatny.Vše jsme vytrpěli a přežili vradosti z fotbalu. V této době tu byli i žáci a později i dorost. Z Němčic hrálo asi 5 fotbalistů a zbytekbyli přespolní. Vše i za těch skromných šlapalo a za 3 roky jsme byli v okresním přeboru. Fotbalse hrál pohledný a chodili i diváci. Pohybovalo se to kolem 100 diváků a na derby pamatuji i 300lidí. Když se začalo z důvodu vrácení pozemků hledat řešení kde hrát, tak mi věřte, že topan starosta neměl jednoduché, současné hřiště a hlavně pozemky získat. Zanedlouhovyrostla i budova, která stála mnoho peněz, ale přesto Obecní zastupitelstvo pomáhalo,jak se dalo. Začala nová éra fotbalu v Němčicích  o které hlavně dnes píšu a která mě trápí nejvíce.Působil jsem zde mnoho let jako hráč, funkcionář i trenér a i když dnes působím v jinémoddílu, není mi lhostejné (jako mnoha současným funkcionářům) co s fotbalem v obcibude dál. Zhruba před 5 lety se začalo ozývat od některých jednotlivců, že hrají jen ti cizía na ně není místo. Zcela s čistým svědomím mohu říci, že jsem nikdy nikoho z tréniku nevyhodil,a bylo na každém jak bude pracovat v tréninku, aby mohl hrát. Ti, kteří měli fotbal rádi se do týmudostali (např. Jiskra, Mikl M.,Pávek a další), ti kteří nechtěli a raději "za rohem" kritizovali a pom-louvali jsou ti kteří se nemalo měrou podíleli na současném stavu.Přesto jsme v bývalém vedení oddílu řešili situaci tak, že jsme založili B-tým s tím, že tam budouhrát samí místní fotbalisté. I já jsem hlasoval pro, protože jsem věřil, že to myslí vážně s fotbalema že chtějí reprezentovat obec. Začátek vypadal dobře, i když pak bylo mírné oslabení kádru ipřesto jsme  přihlásili B-tým i další rok. To ale byla rána pod pás , jak výboru, tak těm, kteří to chtělihrát. Skončilo to tal, že někteří jen když se jim chtělo, nebo bylo hezké počasí. Museli jsmepoužívat hráče z A-týmu a to byli samí "cizinci" , což se nelíbilo opět těm "rádobyfotbalistům" zNěmčic a s námahou se soutěž dohrála. Hráči z okolí slyšeli někdy až nechutné urážky a tak senedivím, že chtěli z oddílu odejít. I já jsen v té dobš odešel, protože jsem byl několikrát slovněnapaden a to si za to, co jsem spolu s kamarády pro kopanou v Němčicích udělal, snad neza-sloužím. Další, kdo byl také hrubě urážen a docházelo k hádkám byl hravní sponzor p. Zeman,který dal do fotbalu nemalé finance. Byl však pro místní nepohodlný, protože své názo-ry řekl veřejně a nahlas. Já s ním povětšinou souhlasil a proto jsem také odešel. Od tédoby (2 roky nazpátek) fotbal vypadá tak jak vypadá. Nemluvím o výsledcích, ale o tom, jak setady fotbal v současnosrti dělá, nebo spíš nedělá!!! Chtěl jsem asi v říjnu přijít na schůzi a dodnešního dne jsem se nedověděl, zda nějaká byla, ale silně pochybuji.Rád bych se ještě dožiltoho, aby se tu zase hrálo v klidu a bavilo to nejen hráče, ale hlavně diváky, kterých moc nechodí.Ti, co přijdou jsou nespokojeni s tím, co se kolem fotbalu děje a výsledky jsou taky katasrtofální.Dochází k hádkám mezi hráči a diváky, urážkám přímo při utkání a někdy to řeší i sudí. Je to nejenostuda pro oddíl, ale i pro obec. Další husarský kousek se podařil "funkcionářům" tím, že oddílpřípravky přihlásili jako Litomyšl-B, čímž porušili stanovy OFS a zaplatili tedy pokutu 3000 Kč.Takže ve finále rodiče, kteří platí příspěvky na děti neplatí materiál a cestovné popř. trenéry, alepokuty za neschoné funkcionáře. No a vrchol přišel na konci podzimní části, kdy delegát z OFSzavřel fotbalové hřiště. Je tam 5 důležitých věcí, které je třeba odstranit. Osobně jsem na to upo-zorňoval, ale zatím se nic neděje. Věřím, že alespoň toto se podaří odstranit. Nedovedu si před-stavit hrát na hřišti soupeřů, nebo si hřiště pronajímat. Co říci na závěr? Jedno vím jistě. Nesmíme dovolit, aby fotbal v Němčicích skončil.Zbavte funkcí ty neschopné a začněte opět dělat vše pro fotbal v Němčicích. Šikovnýcha schopných lidí najdete v obci dost. Odhoďte pýchu, udělejte partu, která ví, co chce avěřte mi, že fotbal bude tam, kde býval a přiláká i víc lidí. Fotbalem je třeba se bavit, ale je třebabavit i ostatní. Dnes je těžká doba co se týká sportujících dětí a tam je třeba začít. Máte to tu díkyp. Provazníkovi slušně s mládeží rozjeté, tam mu pomozte, protože tam jsou dnes ti, co Vás budouza 10-15 let fotbalem bavit. Nechci nikoho tímto článkem ponížit ani vyzdvihnout, ale už jsem nev-iděl jinou cestu, jak probudit fotbal v Němčicích, aby byl alespoň tam, kde byl. Přeji Vám hodněštěstí. - Josef Poklorný, ml.
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Š a c h y
S novým rokem jsmevstoupili do druhé části šachovésezóny 2006 – 2007. Začali jsme sesvitavskou mládežnickou rezervou, s ŠK Svitavy C, azvítězili 5:0. Vypadá to jako snadné vítězství, ale vzh-ledem k tomu, že soupeři měli něco mezi 10 -12 lety,musím konstatovat, že za pár let to může být klidněnaopak. V následujícím utkání jsme přivítali naddomácími šachovnicemi vedoucí celek Jiskry LitomyšlB a po velmi vyrovnaném boji zvítězili nečekaněvelkým rozdílem 4:1, čímž jsme se prodrali naprůběžnou druhou příčku v soutěži. V dalším, opětdomácím zápase jsme opět zvítězili pěkným rozdílem4:1, tentokrát nad TJ Lanškroun C. Toto vítězství náskatapultovalo na vedoucí pozici, neboť doposudvedoucí ambiciózní tým ŠK Linhartice prohrál v Lito-myšli. Nic ale neroste do nebe, a tak po dobrých před-chozích výkonech přišel trochu rozpačitý zápas, kdyjsme  nečekaně ale zaslouženě prohráli těsně vLanškrouně, s místním TROPICEM A. Po porážcejsme se usadili ,,až“ na třetím místě.Dalším našim soupeřem bylo opět družstvoz Lanškrouna, TROPIC B, a po zodpovědnémvýkonu jsme zvítězili výrazným rozdílem 4,5 : 0,5.Nutno dodat, že některé partie byly jako na houpačce,se šťastným koncem pro nás. Toto vítězství nás opětnavrátilo na špici šachového pelotonu naší, krajskésoutěže východ. Uvidíme, jak to vše dopadne, vposledním kole jedeme k poslednímu celku vsoutěži, Lanškroun ,,D“. Nám se tak otvírá reálnášance poprvé vyhrát celou soutěž.

      Průběžné pořadí                      body        výhry
1. TJ SOKOL Němčice 16 242. ŠK Linhartice 16 193. Lokomotiva Č. Třebová ,,C“    14 174. Jiskra Litomyšl B 14 155. ŠK Svitavy B 13 186. TROPIC Lanškroun A 13 177. TROPIC Lanškroun B 9 148. ŠK Svitavy C 9 119. TJ Lanškroun C 6 1410. TJ Lanškroun D 3 7

 Pořadí jednotlivců      Družstvo                    Body1. Grepl Pavel ŠK Linhartice 6,5 / 82. Urbánek Josef TROPIC Lanškroun B    6,0 / 8
3. Myška Frant. TJ SOKOL Němčice    5,0 / 5
9. Pail Milan TJ SOKOL Němčice     4,5 / 5

10. Racek Josef TJ SOKOL Němčice     4,5 / 7
11. Pěkník Milan TJ SOKOL Němčice     4,0 / 5
17. Jasanský K. TJ SOKOL Němčice     3,5 / 4
30. Hůlka Libor TJ SOKOL Němčice     2,5 / 3
44. Vrbický Lad. TJ SOKOL Němčice     2,0 / 2
56. Dubišar Jiří TJ SOKOL Němčice     1,5 / 3

- Josef Racek

u


