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S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
zimu, alespoň papírově máme za sebou a jaro se nezadržitelně blíží.
Matka příroda nám v celku s přehledem dává pocítit svoji sílu, kdykoliv se ji zlíbí.
My všichni moudří lidé prý homo sapiens, se chováme tak, jak se chováme a myslíme si, že jsme “spapali“ všechnu moudrost světa. A poradit si nenecháme a
nenecháme. Jak již dávno řekl jeden moudrý človíček, nepotřebujeme již ani
žádnou válku a přirozeně postupným evolučním vývojem se sami zlikvidujeme.
Stará pravda praví, že každý má nejdříve začít u sebe, ale ono je snazší vinu
svádět na někoho jiného, nebo dělat, že se nás nic netýká, a že se nám nemůže
nice stát. Přírodě za naše chování dlužíme mnoho a měli bychom všichni alespoň
v rámci svých možností udělat to, co můžeme, ať se to týká odpadů, odpadních
vod, a nebo spalování a zatěžování ovzduší. Máme v naší obci ještě velké rezervy,
i když rád konstatuji, že např. množství vytříděných odpadů zvolna, ale neustále
narůstá. Byl jsem tázán svozovou firmou, na připomínky a návrhy k jejich činnosti.
Kromě výtek stran občas nevyvezených, nebo pomačkaných popelnic, jsem zmínil
možnost zavedení čárkových kódů pro separovaný odpad a snad i klasický
komunální odpad. Některá města v republice nějaké takové to systémy již zkouší,
nevím s jakými výsledky. Princip je velmi jednoduchý. Vlastník nemovitosti, respektive odpadní nádoby nebo nádob, nebo pytlů, by na tyto nalepoval jemu na
kalendářní rok přidělené nálepky s čárkovými kódy. Další by bylo již velmi jednoduchou technickou záležitostí a bylo by zřejmé, kdo a jak je citlivý k přírodě či nikoliv.
Zmizela by anonymita původců, což by se mnoha našim občanům vůbec nelíbilo.
Uvidíme, jaké novoty nám přinesou v oblasti odpadů následující roky. Já bych byl
pro zavedení uvedeného systému, protože jak jsem již mnohokrát opakoval,
odpady produkujeme všichni, protože nakupujeme zboží v mnoha druzích obalů,
takže žádné “já žádné odpady nemám“!
Vzhledem k vývoji v množství separovaných odpadů, jsme v roce
2007 získali zatím nejvyšší odměnu za třídění odpadů, a to celkem 47.637,- Kč.
Hlavně tato částka nám umožnila zachovat stávající výši poplatku TKO 450,Kč/osoba/rok.
Když se ještě vrátím k roku 2007, byl to rok rekonstrukce ČOV a rok
příprav na další možné projekty. Uvidíme, jak budeme úspěšní v možné přípravě a
realizaci I. etapy protipovodňových úprav a dostavby sportoviště. Vše je v plném
tempu a termíny pro podání žádostí se kvapem blíží. Rok 2007 dopadl příznivě i po
finanční stránce. Z důvodu rekonstrukce ČOV byly zrušeny plánované opravy cest
a opravy sekčních uzávěrů a hydrantů na obecním vodovodu. Jelikož se nám ale
podařilo prodat STL plynovod za velmi přijatelnou cenu a v závěru roku se nám
podařilo získat ještě doplňkovou dotaci na ČOV ve výši 0,7 mil Kč, tak nám kupodivu na konci roku zbyly ještě velmi slušné peníze 1,134 mil Kč. Tyto byly započteny do financování letošního roku při schválení rozpočtu obce Němčice na letošní
rok 2008. Plány na letošní rok máme reálné a měli by obsahovat kromě jiného:
- Opravy místních komunikací, opravy výtluků
- Rozšíření veřejného osvětlení
- Opravy a rozšíření vodovodu, výměny sekčních uzávěrů a některých hydrantů
- PD na výstavbu chodníku ve Zhoři
- PD na rekonstrukci vodovodu Němčice
- PD na další drobné akce jako je sportoviště a obytná zóna za hřbitovem v Němčicích
- Oprava kaple v Němčicích
- Nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně a dopravu
- Opravy na OÚ
- Podpora zájmových sdružení v obci
- Veřejná prostranství v obci
Musíme být ale opatrní, protože i když se nám loni ekonomicky celkem dařilo, tak
se to letos již nemusí opakovat.
V únoru také krajské zastupitelstvo potvrdilo jižní variantu rychlostní
komunikace R 35. Součástí bylo i prověřování tras možných přivaděčů. Trasa přivaděče mezi Litomyšlí a souměstím Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou se změnila
hned několikrát. Nad některými návrhy mi zůstával opravdu rozum stát. Stejně i

poslední verze je pro naši obec zcela nepřijatelná a v tomto smyslu bylo i odesláno
stanovisko obce v požadovaném termínu. Slušně řečeno jsme z takového přístupu na rozpacích a o důvěře v činnost zpracovatele se vůbec nedá hovořit. O
trasách přivaděčů se má prý letos jednat. Zatím je ticho, pokud nepočítám mnoho
v podstatě nic neříkajících článků v novinách. Budeme tuto citlivou problematiku
pozorně sledovat. Ať si kdo chce říká co chce, ale o trase případného přivaděče v
našem katastru budeme rozhodovat my. Jestliže nebude někdo brát na náš názor
zřetel, tak ať si klidně zkusí jít do soudních sporů a vyvlastňování, budou možná
první v této republice. Věřím ale v rozumný přístup zainteresovaných stran a že se
nebudou opakovat chyby jako při projektování trasy R 35.
Rok 2008 a 2009 budou roky i významné ve vztahu k RUD (rozpočtovému určení daní ). Pro letošní rok nám něco málo přidali na daních, jak se všude
píše. Ale není to zcela tak, jak se to deklaruje. Příjmy nám skutečně o něco málo
navýšili (u nás o necelý 1 mil Kč), to je pravda, ale tyto peníze byly prý vzaty s
hromádky připravené na dotace pro obce a města. Takže jako obvykle “vlk se nažral
a koza zůstala celá“. Stát to nestálo ani “kačku“. Dobré politikum, ale malý přínos
to bezesporu je. Hlavně se rozhýbaly stojaté vody, do kterých dlouho nikdo nechtěl
nic moc zasahovat. V roce 2009 se odhaduje propad obecních rozpočtů v oblasti
daňových příjmů. Podle těchto odhadů by naše obce měla přijít o cca 0,5 mil Kč, a
to z důvodů již zavedených daňových změn. Začínají jednání o vyrovnání těchto
dopadů jakousi zvláštní státní dotací, to když to dobře půjde. Taky nemusíme dostat
nic. V tomto směru velmi vítám vznik nového subjektu “Sdružení místních samospráv České republiky“ (SMS ČR), které již za velmi krátkou dobu svého vzniku a
působení má alespoň nějaké výsledky, na rozdíl od Svazu měst a obcí, kde vládnou velká města a ty své menší a nejmenší kolegy vždy přehlasují, nebo lépe
řečeno nepodpoří. Je to dost velká patálie, když po nějakých 7-8 letech zjistíte jak
se přerozdělují peníze a to tak, že chudí budou ještě chudší a bohatí ještě bohatší.
Nikoho to v tomhle státě doposud nezajímalo, snad se to zlepší, protože jinak
budou lidé i nadále odcházet z vesnic pryč, do měst. Je to velmi složitá záležitost.
Nelze se tomu divit, když na venkově není práce, bydlení, služby, apod.
Rok 2010 by měl být prvním rokem, kdy budou příjmy zásadně
ovlivněny novou již dlouho slibovanou daňovou reformou. Slibují hory doly, ale
nejsem nějakým velkým optimistou, hromada peněz je jen jedna a jestli by se mělo
někde přidat, někde se musí ubrat (viz výše). To se ale velkým a silným vůbec nelíbí
nelíbilo a líbit nebude, což dokazuje Svaz měst a obcí. Snížením počtu přerozdělovacích článků by se zprůhlednily finanční toky, dále by se snížila možnost špatného
nakládání s veřejnými prostředky, prostě by bylo méně peněz na všimné a prezenty, bez kterých to již obvykle nejde. To se již vůbec nebude líbit. Myslím, že právě
ty v černých dírách mizící prostředky ze státního rozpočtu při státních zakázkách,
by úplně dostatečně pokryly potřeby všech měst a obcí.
Vůbec s tou naší administrativou je to na draka. O nárůstu administrativy jsem již také několikrát hovořil. Lepší to rozhodně nebude, toho se nemusíme
obávat. Vážení spoluobčané, nepočítejte s tím, že příjdete na úřad, budete chtít
vyjádření obce k něčemu, např. k umístění výstavbě nebo demolici objektu, nebo
k jiným činnostem, a že si ho hned odnesete. Bohužel máme zákon o spisové
službě, správním řádu a další zákonné normy a předpisy, které se snažíme více či
méně respektovat. Žádosti, spisy musíme zapisovat, evidovat a vyřizovat s následným projednáním v pracovních výborech nebo zastupitelstvu obce. Tak bych
požádal o trochu shovívavosti a o řešení takovýchto záležitostí s dostatečným
časovým předstihem. V mnoha případech se jedná o velmi zásadní výroky a
rozhodnutí, která výrazným způsobem ovlivní životy občanů, nebo situaci v obci .
Holt chtěli jsme do Evropy a EU, tak tam jsme, a tak si to musíme trochu užít.
Buďme sebekritičtí, zase se nám na té naší hroudě tak špatně nežije. Kdyby bylo
mezi lidmi méně závisti, bezohlednosti a více tolerance a ohleduplnosti, bylo by
ještě lépe.
Je pátek ráno 14.3. 2008, nefouká a vypadá to, že bude svítit sluníčko
a tedy že bude i pěkný den. Chtěl bych vám popřát co nejvíce takových dní jako je
ten dnešní a příjemné prožití nadcházejícího jara. Budu se těšit na další setkání s
vámi na stránkách našeho velmi pěkného časopisu.
- Ing. Josef Racek,starosta obce
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Obecního

v období 12/2007 - 03/2008 sešlo celkem

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C příkaz k provedení inventur 2007 v termínu od 10.12. do 31.12. 2007, dále
schválilo složení inventurních komisí.
C následující závazné vyhlášky obce Němčice:

č. 6/2007, o místním poplatku ze psů
č. 7/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č. 8/2007, o místním poplatku ze vstupného
č. 9/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
stanovisko k navrhovaným variantám R 35.
Varianty 1,2, označené jako severní – nedotýkají se kat. území obce Němčice,
nebudeme se k nim vyjadřovat.
Varianty 3,4,5,6,7,8, označené jako jižní, severojižní – nedotýkající se kat. území
obce Němčice, pouze se k němu v některých úsecích přibližují, jsou pro obec
Němčice přijatelné.
V žádné případě nesouhlasíme s navrženým přivaděčem mezi Litomyšlí, Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí, který naprosto nepřirozeně rozděluje obec na dvě
části a přímo prochází přes vodní zdroj. Umístění pro naši obec přijatelného přivaděče zasílám v přiložené situaci. Trasa přivaděče dodatečně zakreslená je pro
nás také přijatelná, neboť v místní části obce Němčice, Člupku, se bezprostředně
dotýká zastavěné části obce a svým tvarem a členitostí nám nepřipadá jako optimální řešení.
Varianty 9,10,11,12,13,14, označené jako jiho-severní, kombinovaná, jsou pro
obec Němčice naprosto nepřijatelné. V tomto případě přichází naše obec a
občané o většinu svých lesů a tento zásah by zásadně a nenapravitelně změnil ráz
stávajících krajiny.
Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli je schválen ÚP VUC Pk s trasou R 35
v jižním koridoru, což je v souladu se závaznou obecně platnou vyhláškou Pardubického kraje č. 2/2006, která vymezuje veřejně prospěšné stavby. Obec
nesouhlasí s žádnou zásadní změnou vůči těmto schváleným dokumentům.
směnnou smlouvu, na výměnu obecního pozemku p.p.KNč. 94/4 za p.p.Pkč.
110/1 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové, v ceně stanovené dohodou
pro oba pozemky, v ceně ve výši 2.000,- Kč, bez doplatku.
možnost zapojení se do projektu na rozšíření městské policie Litomyšl, o
strážníky, kteří by zajišťovali potřebné smlouvy a činnosti v obcích.
prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 26 ve Zhoři, o jeden rok, od 1.1. 2008
do 31.12. 2008, žádost č.j. 732/2007 ze dne 19.11. 2007.
oddělení části p.p.KNč. 365/2 v Němčicích, Podrybníku, k.ú. Němčice u České
Třebové, pro zajištění přístupu k chatám na st.p. 383 a 384.
prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 107 v Němčicích, o jeden rok, od
1.1. 2008 do 31.12. 2008, s důraznou připomínkou žadateli na řešení stávající
situace, žádost č.j. 785/2007 z 6.12. 2007.
příspěvek na výstavbu dětského hřiště ve Zhoři, dle žádosti z 6.12. 2007.
Příspěvek bude poskytnut v rámci rozpočtu 2008.
výši ročního poplatku za shromažďování, svoz a ukládání TKO, třídění odpadů,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů, v celkové výši 450,- Kč.
předložený návrh “Protipovodňových opatření Němčice“ od JAFIS s.r.o. Litomyšl ze dne 22.11. 2007, bez připomínek
souhlasné stanovisko k projektu stavby na výstavbu čtyř rodinných domů v
lokalitě ,,Za hřbitovem v Němčicích“.
přípravu výjezdových zasedání ZO v termínu do 30.6.2008. Zajistí kulturní
výbor.
pokyn pro hospodaření příspěvkové organizace obce Němčice, Základní školy a
mateřské školy Všeználek Němčice, od 1.1. 2008.
rozpočtovou změnu č. 3 obce Němčice
smlouvu s Českou spořitelnou, o úpravě vzájemných vztahů mezi věřitelem a
bankou č. 0191 447429 RD5, ručení v projektu “BRKO“ v rámci Mikroregionu Litomyšlsko.
smlouvu o poskytnutí dotace na financování projektu – sportoviště v regionu
Orlicko-Třebovsko, akce – instalace oken sportovních kabin Němčice, ve výši 104
406,- Kč (Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku).
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 114 v Němčicích o jeden
rok, tedy od 1.1. 2008 do 31.12. 2008, za obvyklých podmínek.
prominutí nájmu za pronájem sálu na akci konanou dne 8.12. 2007, neúčast
návštěvníků
provozování výherního automatu v restauraci Kulturního domu, od 1.1. 2008.
smlouvu na provozování internetových služeb od FORTECH s.r.o.
skácení 1 ks modřínu na p.p. KNč. 62/2 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové, dle požadavku v žádosti č.j. 37/2008 ze dne 7.1. 2008, povinnost náhradní
výsadby. Bližší v rozhodnutí
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4x. Z přijatých usnesení vybíráme.

C termín doplacení pohledávky za pronájem restaurace Kulturního domu v
Němčicích, termín do 10.2. 2008. Žádost č.j. 38/2008 z 7.1. 2008.
C cenu za zpracování 1 m3 kalů dovezených na ČOV Němčice, cenu ve výši 50
Kč/ m . Dovoz pouze z obce Němčice, Zhoře.
C podklady pro zpracování PD na rekonstrukci vodovodu Němčice.
C žádost o dotaci pro zpracování PD na rekonstrukci vodovodu Němčice.
C smlouvu o provedení hudební produkce na obecním plese (skupina PROXIMA).
C ukončení pronájmu restaurace Kulturního domu dohodou, nejpozději však do
29.2. 2008. Projedná starosta a místostarosta obce.
C rozpočet obce Němčice na rok 2008
3

Příjmy
10.111.590,- Kč
Výdaje
10.795.590,- Kč
Saldo
- 684.000,- Kč
Financování z BÚ 2007
+ 1.134.000,- Kč
Úvěr, splátky jistiny
- 450. 000,- Kč
Saldo celkem
0,- Kč
rozpočtový výhled obce Němčice na roky 2008 – 2012
výši členského příspěvku ve výši 1.921,- Kč, dle předepsaného způsobu výpoč-

C
C
tu.
C smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2002480-802/VB/02, Němčice,
Beran – kNN
C případnou účast v projektu rozšíření městské policie na obce v okolí Litomyšle.
Na program ZO opět po upřesnění podmínek projektu.
C plán prací v obecním lese na rok 2008 dle předloženého návrhu
C zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 a č. 3/2006, vyhlášky k územně
plánovací dokumentaci obce Němčice.
C příspěvek do Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 18.440,- Kč.
C členský příspěvek do Regionu Orlicko-Třebovsko ve výši 13.830,- Kč
C finanční příspěvek na provoz mobilního telefonu skladníkovi a zásobovači obce,
ve výši 2.000,- Kč na každý kalendářní rok.
C rozpočtovou změnu č. 4 obce Němčice dle předloženého návrhu.
C snížení prodejní ceny objektu čp. 23 v Němčicích (bývalé školní jídelny) na 2,5
mil Kč. Další jednání je možné.
C příspěvek SONS ČR, pobočce v České Třebové ve výši 1.000,- Kč a 2x ročně

bezplatný pronájem sálu KD. Příspěvek podléhá vyúčtování. Žádost č.j. 42/2008 z
9.1. 2008.
použití znaku obce Němčice na propagačních materiálech běžeckého klubu
ISCAREX pro rok 2008. Žádost č.j. 112/2008/St z 7.2. 2008.
příspěvek Farní charitě Litomyšl ve výši 4.000,- Kč. Příspěvek podléhá vyúčtování. Žádost č.j. 75/2008 ze dne 28.1. 2008.
výstavbu kůlny na pozemcích 130/18 a 130/37 v Němčicích, Zhoři, k.ú. Zhoř u
České Třebové, ve zjednodušeném územním řízení. Dále souhlasí s potřebným
záborem ZPF. Žádosti čj. 131/2008/ST, respektive 130/2008/ST ze dne 18.2. 2008.
výstavbu přístřešku na pozemku 728/1 v Němčicích, Člupku, k.ú. Němčice u
České Třebové. Povolení výstavby je v kompetenci stavebního odboru MěÚ v
České Třebové. Žádost č.j. 132/2008/ST ze dne 18.2. 2008.
příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance obce ve výši 300,- Kč, tj. do
výše 3 % mzdového vyměřovacího základu za uplynulý rok. Žádost čj. 81/2008 z
31.1. 2008.
propůjčení místnosti v suterénu Kulturního domu v Němčicích (bar) šipkařskému oddílu DC S.L.Z.A Němčice, pro hraní šipek. Další užívání bude upřesněno
následně, dle okolnosti. Žádost ze dne 28.2. 2008 (předáno na ZO).
odpisy pohledávek dle předloženého návrhu.
návrh kanalizačního řádu pro obecní kanalizaci pro zk.provoz do 31.12. 2008.
prohlášení obce Němčice o podpoře projektu Krytý plavecký bazén v Litomyšli.
Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 45/2003 o nakládání s odpady se společností LIKO
Svitavy, a.s.
kritéria pro zápis dětí do MŠ Němčice, dle návrhu kulturního a školského výboru.

C
C
C
C

C
C

C
C
C
C
C

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D propůjčení bývalé kotelny ZŠ ke sportovním účelům.
D skácení 1ks břízy na p.p.KN.č. 486/1 ve Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové,
žádost č.j. 724/2007, bližší v rozhodnutí.
D s případným konáním olympijských her v roce 2016 v Praze.
D příspěvek Fondu ohrožených dětí. Žádost č.j. 33/2008 z 3.1. 2008,
D příspěvek Asociaci postižených dětí ČR. Žádost č.j. 808/2007 ze 17.12. 2007.
D skácení lípy na pozemku 158/1 v Němčicích, Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové.

Doporučilo provedení zdravotního řezu s možností získání 1.000,- Kč příspěvku od
obce na jeho provedení.

-OÚ

Obecnì

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2007,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

závazné

Zastupitelstvo obce Němčice se usneslo dne 13.11.2007 usnesením č. 119/2007 vydat podle ust. § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2001 o čistotě obce, ze 7.8.2001.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2007,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 13.11.2007 usnesením č. 120/2007 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1 Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených zeleně a červeně na mapce v příloze této obecně závazné
vyhlášky, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených žlutě a oranžově na mapce v příloze této obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů pouze s náhubkem.
c) na všech veřejných prostranstvích v obci budou psi viditelně opatřeni identifikační známkou, vydanou obcí
Němčice.
2 Za splnění povinností stanovených v odst. 1. odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa.
3 Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy
speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2007
o znaku a vlajce obce

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 13.11.2007 usneslo vydat usnesením č. 121/2007 v souladu
s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 65 ze dne 17. 2. 2006 tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Znak, prapor a barvy obce Němčice
(1)nakem obce Němčice je: V zeleném štítě vyrůstá ze zlaté vlnité paty od kolen sv. Jan Křtitel v bílé říze přepásané
zlatým provazem, pravou rukou vylévá ze stříbrné misky zlatou vodu, v levici drží dřevěnou hůl přirozené barvy,
zakončenou jetelovým křížem a vlající stuhou, obojí zlaté.
(2) Vlajka obce Němčice je: Zelený list se žlutým šikmým vlnitým pruhem, širokým jednu čtvrtinu šířky listu. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.
(3) Barvy obce Němčice jsou: zelená a žlutá.
(4) Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky.
Čl. 2
Užívání znaku obce
(1) Užívání znaku a vlajky obce upravuje ust. 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob
umístění znaku zastupitelstvo obce.
(3) K užívání vlajky není nutný souhlas obce.
Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 4/2007
o podmínkách spalování tuhých paliv v obci

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 13.11.2007 usneslo vydat svým usnesením č. 122/2007
podle ust. § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Zákaz spalování
Obec Němčice v souladu s § 50 odst. 3 písm. b) a přílohou č. 11 tohoto zákona zakazuje spalování hnědého energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků používaných jako palivo pro malé spalovací zdroje znečišťování
ovzduší.
Čl. 2
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje nařízení obce Němčice č. 1/2004 o úpravě užívání některých druhů
paliv pro malé spalovací zdroje ze dne 29.12.2003.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 5/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Němčice

Zastupitelstvo obce Němčice se usneslo dne 13.11.2007 vydat usnesením č. 123/2007 podle ustanovení § 17 odst.
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Vyhláška stanoví místní systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Němčice.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některých ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním
předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k
zákona o odpadech.
(4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(5) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich
vzniku před dalším nakládáním s odpady.

vyhlášky

(6) Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny)
do zařízení k tomu určenému a jejich ponechání v něm.
(7) Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od
jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
(8) Materiálové využití je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné
suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou
bezprostředního získání energie.
(9) Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají
původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu
určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
(10) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo
podle zvláštních předpisů.
Čl. 3
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro shromažďování,sběr,přepravu, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven tento systém:
a) Sběrné nádoby (popelnice 110 l, 1100 l)
Slouží k ukládání odpadů po vytřídění (dále jen zbytkový komunální odpad), tj smetí, popel a saze, kuchyňské
odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají vytřídit.
Odpady je nutné ukládat tak, aby sběrné nádoby bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Vyprázdnění sběrných nádob provádí oprávněná osoba podle svozového plánu, který bude zveřejněn obvyklým způsobem.
b) Stanoviště sběrných nádob se zřizují stálá a dočasná, vybavená tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné pro svozovou techniku
c) Svoz odpadu kategorie „N“ (odpady, které mají nebo mohou mít nebezpečnou vlastnost) bude obec organizovat
mobilním způsobem prostřednictvím oprávněné osoby, a to dvakrát ročně v termínu ohlášeném předem obvyklým
způsobem.
Jedná se zejména o: baterie a akumulátory (suché články jako tužkové baterie, monočlánky apod., NiCd články „knoflíkové“, olověné akumulátory), zářivky, výbojky a ostatní odpad s obsahem rtuti, staré nátěrové hmoty, obaly od
barev, upotřebené olejové filtry (hadry znečištěné olejovými látkami), vyjetý motorový olej (zabezpečený v uzavřených nádobách).
d) Mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny dvakrát ročně v termínu a na místě předem
ohlášeném obvyklým způsobem.
e) Odpadkové koše rozmístěné na území obce slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obalů od nanuků a
jiného občerstvení, cigaretových nedopalků).
f) Kontejnery pro daný, tříděný odpad jsou umístěny v Němčicích u prodejny čp 128 a u čp. 7, na Člupku u prodejny čp. 35, a ve Zhoři u prodejny čp. 102.
g) Nakládání s odpady (svozová trasa, termíny svozu komunálního odpadu, místa a časy mobilních svozů
nebezpečného odpadu a velkoobjemových odpadů, provozní doby sběrných dvorů oprávněné osoby a další informace k tříděným odpadům) je každoročně aktualizováno, upřesňováno a zveřejňováno obvyklým způsobem,
vyvěšením na úřední desce, oznámením v obecním časopise, nebo předáním informačního letáku při platbě
poplatku za TKO v kanceláři OÚ.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán do kontejnerů oprávněné osoby. Tímto
se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním odpadem dle systému, který je stanoven v článku 3 této vyhlášky ode dne nabytí účinnosti. Jedná se o fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, dále pro fyzické
osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo které se
na území obce prokazatelně dlouhodobě zdržují.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Původci, kteří produkují odpad, zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít obcí zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem, a to na základě písemné smlouvy obsahující mj. i sjednanou cenu.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 5/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
(3) Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 6/2007,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 6.12.2007 usnesením č. 127/2007 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Němčice (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Němčice.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího
vzniku, resp. zániku.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba,
která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
120,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu
60,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)
30,- Kč
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 31. března kalendářního roku.
(2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku po termínu 31. března, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Čl. 5
Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Čl. 6
Úlevy
Nárok na úlevu na poplatku má
a) osoba žijící osamoceně na samotě vzdálené nejméně 100 m od zastavěné části obce ve výši 50 % z celkové
sazby poplatku;
b) osoba pobírající starobní nebo jiný důchod ve výši 25 % z celkové sazby poplatku, nemá-li nárok na osvobození
dle čl. 5.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2005 o místních poplatcích.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 7/2007
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 6.12.2007 usnesením č. 128/2007 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále
jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Němčice (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(3) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových
a televizních děl.
(4) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
se poplatek neplatí.
(5) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto
článku.
Čl. 2
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před zahájením jeho užívání. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než
5 dní je nutno ohlásit tuto skutečnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Pokud termín ohlašovací povinnosti připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba,
která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 dnů
správci poplatku a nahlásit rozsah záboru v m2.
(4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
(5) Poplatník je povinen prokázat správci poplatku skutečnosti rozhodné pro osvobození, případně úlevy, od placení
poplatku.
Čl. 4
Sazba poplatku
2
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací
10,- Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
10,- Kč
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
10,- Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
10,- Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
10,- Kč
f) za umístění stavebního zařízení
10,- Kč
g) za umístění reklamního zařízení
10,- Kč
h) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
1,- Kč
i) za umístění skládek
10,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
1,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
se poplatek neplatí.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato;
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství
skončilo.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejbližší následující pracovní den.
Čl. 6
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby
osoby zdravotně postižené.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 8/2007
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 6.12.2007 usnesením č. 129/2007 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Němčice (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(3) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(4) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
(5) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(6) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 30 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z
jejich podnikatelské činnosti
(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného
sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto
skutečnost správci poplatku prokázat.
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce 10 %
b) sportovní akce
10 %
c) prodejní akce 20 %
d) reklamní akce
20 %
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 3 dnů ode dne pořádání akce
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbližší následující pracovní den.
Čl. 5
Osvobození a úleva
(1) Od poplatku jsou osvobozeny sportovní a kulturní akce pořádané Základní školou v Němčicích.
(2) Úlevu ve výši 50% z celkové výše poplatku pořadatel akce, kterým je místní organizace.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 9/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 6.12.2007 usnesením č. 130/2007 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Němčice (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
(2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
(3) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který
je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto
označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí 450,- Kč a je tvořena:
a)z částky 193,- Kč za kalendářní rok, a
b)z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku za osobu
je následující:
náklady
410.934,- Kč,
počet osob s trvalým pobytem v obci
902
počet objektů užívaných k rekreaci
26
na jednu osobu ( 410.934 : 928 )
443,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek v celkové výši do 2.000,- Kč je splatný nejpozději do 31. 1. kalendářního roku.
(2) Poplatek v celkové výši přesahující 2.000,- Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a
do 30.6. kalendářního roku.
(3) Po dohodě je možno poplatek hradit formou záloh, s následným vyúčtováním.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozuje:
a)osoba s trvalým pobytem v obci, která se po dobu více jak 9 měsíců v kalendářním roku nepřetržitě zdržuje mimo
území obce a v zahraničí;
b)osoba, které byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu Němčice 107;
c)osoby, které jsou studenty a jsou ubytováni mimo obec;
d)osoby dlouhodobě umístěné v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.
(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má úlevu ve výši 220,- Kč.
(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo
ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit i zánik nároku na osvobození.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.
- OZ

k zamyšlení...
Co je a co není vidět
napsal Claude Frédéric Bastiat v červenci 1850

V ekonomické sféře způsobuje určitý čin nebo zvyk, určitá instituce nebo
určitý zákon nikoliv pouze jeden, nýbrž celou sérii účinků. Pouze první z těchto účinků je bezprostřední - zjevuje se simultánně se svojí příčinou; pouze
tento účinek je viditelný. Ostatní účinky se zjevují jen postupně; nejsou viditelné. Máme velké štěstí, pokud jsme s to je předvídat.
Existuje pouze jeden rozdíl mezi špatným a dobrým ekonomem: špatný se
přidržuje viditelného účinku, zatímco dobrý bere v úvahu jak účinek viditelný,
tak i ty účinky, které je nutné předvídat.
Tento rozdíl je však ohromný, protože skoro vždy dochází k tomu, že když
bezprostřední následek je příznivý, tak následky pozdější jsou zhoubné a
naopak. Z toho plyne, že špatný ekonom má za cíl malý prospěch v přítomnosti, jenž bude mít v budoucnosti za následek velké zlo, zatímco opravdový
ekonom se zaměřuje na velký budoucí prospěch, ovšem za rizika, že v přítomné době se projeví malé zlo.
Ostatně totéž platí i pro hygienu a morálku. Často se stává, že čím sladší je
první plod nějaké zvyklosti, tím trpčí je její pozdější ovoce. Důkazem toho je
zkaženost, lenost, marnotratnost. Tehdy totiž dochází k tomu, že člověk, který
se v ohromení nad viditelným účinkem ještě nenaučil rozeznávat ony účinky,
které není vidět, se oddává zhoubným zvykům nikoliv z pouhé náklonnosti,
nýbrž z vypočítavosti.
Zde je vysvětlení pro osudově bolestný vývoj lidstva. Nevědomost obestírá
jeho kolébku; nechává se tudíž ve svých činech determinovat jejich prvními
následky, jež jsou jediné, které v období svého zrodu a dětství může vidět.
Teprve po dlouhé době se naučí brát v úvahu též ostatní následky. Tuto lekci
mu dávají dvě velmi rozdílné učitelky: Zkušenost a Prozíravost. Zkušenost
vládne účinně, leč brutálně. Přináší nám poznání všech účinků našich činů, a
to tím způsobem, že je musíme pocítit; když jsme se spálili, neomylně
dospíváme k poznání, že oheň pálí. Tohoto drsného lékaře bych chtěl pokud
možno nahradit vlídnějším, jímž je Prozíravost. Vyhledám proto následky
několika ekonomických jevů a ty, které je vidět, postavím do protikladu k
oněm, jež viditelné nejsou.

I. Rozbité okno

Byli jste svědky řádění spravedlivého občana Dobroděje Sedláčka, když jeho
nezvedený syn vyrazil okenní tabuli? Pokud jste byli u tohoto spektakulárního
výjevu, byli byste pak též mohli konstatovat, že všichni přihlížející - i kdyby jich
bylo třicet - poskytli, jak se zdá, nešťastnému majiteli tuto jednostejnou útěchu:
„Všechno zlé je k něčemu dobré. Takové nehody podporují průmysl. Každý se
musí nějak živit. Co by dělali sklenáři, kdyby nikdy nikdo nerozbil žádné
okno?“
Tato soustrastná formulka obsahuje celou určitou teorii, kterou je dobré přistihnout flagrante delicto v tomto zcela jednoduchém případě, jelikož je to přesně tatáž teorie, která naneštěstí ovládá většinu našich ekonomických institucí.
Dejme tomu, že je třeba vydat 6 franků, aby se napravila škoda. Pokud by
někdo chtěl říci, že tato nehoda je poskytne sklenářskému průmyslu a že tedy
v rozsahu hodnoty šesti franků se tomuto průmyslu dostane podpory, tak má
můj souhlas. Nemám nižádnou námitku a uznávám, že se usuzuje správně.
Přijde sklenář, vykoná svoji práci, dostane 6 franků, bude si mnout ruce a v
duchu bude blahořečit onomu enfant terrible. To je to, co je vidět.
Jestliže však - jak se velmi často stává - cestou dedukce dospějete k závěru,
že je dobré rozbíjet okna, že se tím napomáhá oběhu peněz, že z toho rezultuje podpora průmyslu obecně, pak je mojí povinností volat: Zadržte, vaše
teorie uvízla na tom, co je vidět, a nebere v úvahu to, co vidět není!
Zde není vidět to, že náš občan - protože utratil 6 franků za jednu věc nemůže již vydat tuto sumu na jinou věc; není vidět, že kdyby nemusel dát
spravit okno, dal by si spravit např. sešlapané střevíce, nebo by si přikoupil
další knihu do své knihovny. Byl by zkrátka upotřebil těch 6 franků na něco
jiného, což ovšem již nemůže učinit.
Uvažujme tedy o průmyslu obecně.
Bylo rozbito okno, sklenářský průmysl získává 6 franků; to je to, co je vidět.
Kdyby okenní tabule nebyla rozbita, byla by 6 franků získala živnost obuvnická
(nebo nějaká jiná); to je to, co vidět není. A kdybychom vzali v úvahu to, co
vidět není, poněvadž je to faktor negativní, a stejně tak to, co vidět je, poněvadž je to faktor pozitivní, porozuměli bychom, že zde neplyne žádný
prospěch ani pro průmysl obecně, ani pro celek národní práce z hlediska
zaměstnanosti, ať již se okenní tabule roztloukají nebo nikoliv.

Všimněme si však nyní Dobroděje Sedláčka.
V rámci první hypotézy, totiž pokud se okno rozbije, vydá 6 franků a nemá
o nic víc a o nic méně, než měl dřív, má užitek z okenní tabule. V rámci druhé
hypotézy, tedy pokud by nedošlo k nehodě, vydal by 6 franků na střevíce a měl
by užitek jak z páru bot, tak i z okenní tabule. Nuže, jelikož Dobroděj Sedláček
je členem společnosti, je nutné dospět k závěru, že společnost jako celek - ve
své celkové bilanci vynaložené práce a získaného užitku - přišla o hodnotu
rozbité okenní tabule. Jestliže provedeme generalizaci, plyne z toho tento
neočekávaný závěr: „Společnost ztrácí hodnotu zbytečně zničených předmětů“, jakož i následující aforismus, při kterém ochranářům vstávají hrůzou
vlasy na hlavě: „Rozbíjení, ničení a rozhazování není stimulací celkové
zaměstnanosti.“ Lze jej vyjádřit také stručněji: „Destrukce nepřináší zisk“
Co byste tomu řekli, pánové z Moniteur Industriel, co byste řekli vy, učedníci dobrého pana de Saint-Chamans, jenž vypočítal tak přesně, kolik by získal
průmysl stavbou domů, kdyby Paříž byla zničena požárem?
Mrzí mě, že rušivě zasahuji do jeho důmyslných kalkulací, a to tím spíše, že
jimi vnesl do našeho zákonodárství smysl pro humor, ale prosím jej, aby se do
nich pustil znovu a mezi účetní položky zanesl vedle toho, co je vidět, také to,
co vidět není.
Je třeba, aby si čtenář dobře uvědomil, že v tomto malém dramatu, které
jsem mu předvedl, nevystupují pouze dvě osoby, nýbrž tři. První z nich,
Dobroděj Sedláček, představuje spotřebitele, kterého výše zmíněná destrukce
dostala do situace, že místo požitku ze dvou věcí má požitek jen z jedné.
Druhou v osobě sklenáře nám představuje výrobce, pro nějž ona nehoda znamená podporu jeho živnosti. Třetí osobou je obuvník nebo jiný živnostník,
jehož obor je z téže příčiny nepříznivě postižen. Tato třetí osoba, která se vždy
zdržuje ve stínu a personifikuje to, co není vidět, je nezbytným elementem
problému. Právě ona nám umožňuje porozumět, jak absurdní je vidět
prospěch v destrukci. A je to také ona, kdo nás brzy poučí, že stejně absurdní je vidět prospěch v restrikci obchodu, která konec konců není ničím jiným
než dílčí destrukcí. - A tudíž, pokud proniknete k základům všech argumentů,
které se uplatňují ve prospěch restriktivních opatření, najdete tam pouze
parafrázi této běžné průpovídky: „Co by se stalo se sklenáři, kdyby nikdo nikdy
nerozbil žádné okno?“
- Liberální institut (přeložil: Doc. Phdr. Ján Pavlík)

Silvestrovské váení 2007
Zpráva předsedy Vážní komise
z výročního Silvestrovského vážení
konaného 31.12.2007 v Kulturním domě v Němčicích.

Celkem se ke zvážení dostavilo 152 občanů, což bylo o 11 občanů více než
při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla 11594 kg
(průměrná hmotnost 78,64 kg). Z tohoto počtu bylo 84 místních občanů
(Němčice, Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o celkové hmotnosti 6000 kg
(průměrná hmotnost 71,42 kg). Okolní obce se zúčastnily tyto: Litomyšl (22),
Česká Třebová (7), Choceň (6), Ústí nad Orlicí (5), Osík (4), Vysoké Mýto (3),
Suchá (3), Řetová (2), Sloupnice (2), Trstenice (2), Svitavy (2), Strakov (2),
Svinná (2), Praha (1), Prostějov (1), Moravská Trnávka (1), Ostrava (1), Hlinsko (1), Dolní Újezd (1).
Pro pořádek ještě uvádím celkovou hmotnost reportážního týmu Svitavského
deníku (147,00 kg) a celkovou hmotnost tříčlenné vážní komise (290,50 kg).
Letošním vítězem a Nejváženějším občanem se pro rok 2007 stal

pan Hruška z České Třebové s hmotností 133 kg.

Zdá se, že věhlas našeho Silvestrovského vážení proniká i za hranice obce,
neboť kromě toho, že každoročně roste počet přespolních účastníků, se letos
těsně před akcí ohlásila redaktorka Svitavského deníku s návrhem na
pořízení reportáže do lokálního deníku. Vážní komise neměla námitek, a tak
se stalo, že se na Silvestra kolem poledne objevil dvoučlenný reportážní tým
Svitavského deníku v Kulturním domě. Bohužel hned po příjezdu se objevily
nepředvídané potíže se vstupem do výčepu a s decimálkou, která stála v
cestě. Tým totiž tvořily redaktorka a fotografka a některé ženy mají velice
zvláštní vztah ke své váze. Vlastně ani tak ne ke své váze, jako spíš k tomu,
aby byla zveřejněna, nebo nedej-Bože někde zaznamenána! Nakonec však
zvítězila profesionalita a obě děvčata prošla vážicí procedurou bez újmy a po
zaznamenání do Vážního deníku mohlo tedy dojít i na reportáž. Výsledkem
byly nakonec dva články o Němčickém vážení ve Svitavském deníku.
- F. Šauer, SZMKT

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem

Rok 2007 sice nebyl pro Spolek divadelních ochotníků Šlégl zvlášť
významný, ale přesto bylo stále co dělat. V lednu jsme uspořádali valnou hromadu, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a dohodli plán na
rok 2007. Naše činnost se opírala o několik stěžejních akcí.
První takovou byl v únoru “6. Divadelní ples”, který navštívilo přes 180 hostů. Všichni se dobře bavili při příjemném
doprovodu kapely COMBO 2 z Litomyšle a při velmi zdařilém
profesionálním předtančení a hlavně při neobvyklém vystoupení
našich ochotníků. Tombola byla opět velmi hodnotná.
Nejdůležitější naší činností jsou divadelní představení. V loňském roce, se
režie poprvé ujala paní Martina Pavlišová ze Člupku, a nastudovala hru “Dívčí
válka” od Fr. R. Čecha. Povedlo se jí dobře obsadit role. Opět vystoupili noví
herci. Všichni se ve svých rolích cítili dobře, což se odrazilo na celkovém
výsledku. Divadlo se moc líbilo. Je toho důkazem, že obě představení sehraná
v Němčicích byla zcela vyprodána. Další reprízu v jarním období jsme
odehráli ve Strakově. A protože myslíme i na menší děti, pořádali jsme
společně s Mateřskou školou a Základní školou v Němčicích v únoru dětský
karneval, na kterém bylo přes 100 nádherných masek.
Z dalších akcí stojí za zmínku dubnová návštěva Pardubického divadla
kterého se účastnilo 50 občanů. A samozřejmě již tradiční zakončení divadelních prázdnin - další ročník “Předávání Oskarlů”, kterého se již zúčastnili i někteří nový ochotníci.
Na červnové výborové schůzi jsme začali plánovat akce na rok 2008. Je
to pro ochotníky významný rok, protože spolek založili naši předkové před 140
lety, v roce 1868.
Podzim jsme projezdili s hrou “Dívčí válka” po okolí. Vystoupili jsme v

Tříkrálová sbírka

Kozlově, Lubné, Osíku a derniéru jsme měli stejně jako s minulým představením opět v České Třebové. Všechna naše podzimní vystoupení byla
zcela vyprodána. Tuto hru vidělo téměř 1200 diváků.
Na oslavu 140. výročí jsme připravili hodně akcí, na které bych Vás,
naše občany, rád pozval.
Rok 2008 jsme zahájili slavnostní valnou hromadou, kde jsme ocenili naše zasloužilé členy. Také zástupci Obce, pan starosta a
pan místostarosta, předali velké většině ochotníků pamětní listy
a celému spolku šek na podporu kulturních akcí na rok 2008.
Další akcí byl v únoru “7. Divadelní ples”, který byl opět hodnocen velmi
dobře. 1. března jsme pomáhali MŠ a ZŠ s dětským maškarním karnevalem.
Akce, které se uskuteční:
16.3. v 15:00 hod pohádka, hrát bude Divadélko z pytlíčku z Pardubic
19.4. v 19:00 hod Divadelní představení společnosti J Dvořáka z Prahy
25.4. Výstava k 140. výročí s vernisáží a koncertem pana Jiříčka z Litomyšle
V květnu zájezd do divadla do Pardubic (termín bude upřesněn)
5.7.v 16:00 Country odpoledne, kde vstoupí jako host pani Věra Martinová
v září
předávání Oskarlů
v listopadu premiéra divadelní hry našeho spolku
v prosinci předvánoční koncert
Je to program velice náročný na organizaci a na finanční zabezpečení. Ale já
věřím, že díky zodpovědnému přístupu všech ochotníků, podpoře sponzorů a
hojné účasti všech diváků, se nám podaří pěkně oslavit naše kulaté výročí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům spolku za pomoc při přípravě
všech akcí a Vám, divákům, popřát příjemné kulturní zážitky při dalších aktivitách, které připravujeme na rok 2008.
- Václav Kodytek, předseda spolku

Dovolte mi krátké ohlédnutí za
putováním koledníků na Tři krále.
Letos se mi ozval krátce po Novém
roce na druhém konci telefonu
neznámý hlas s prosbou o pomoc při
tříkrálové sbírce. Na počátku bylo
zaváhání, proč právě já, když vždycky
u nás ve Zhoři chodili Tři králové z Litomyšle. Pak jsem ale sebrala odvahu a řekla si a proč ne. Není lehké zazvonit u dveří
a prosit s pokladničkou na krku o pomoc potřebným lidem. Kolem nás jich je mnoho,
ale ne každý je vidí, protože je velmi zahleděný sám do sebe a do svých starostí a
problémů. Přesto jsme v mrazivém větru vykročili s písní na rtech. Lidé byli vstřícní,
přijali nás a každý podle svého uvážení do naší pokladničky přispěl. Když jsem se
vracela do Litomyšle, musím říct, že jsem měla velkou radost, když jsem na Člupku 12.1.2008 proběhla beseda u paní Vladimíry Vavřínové ze Člupku,
dlouholeté kronikářky obce, u příležitosti 70. výročí narození.
potkala Tři krále, kteří byli moc podobní třem děvčátkům, která ještě nedávno chodila
Blahpřejeme
do Němčické mateřské školky. Dík patří všem, kteří pochopili, že kolem nás jsou lidé
odkázaní na pomoc druhých, že ne všichni lidé jsou úspěšní, ale naopak potřebují
Bazar jarního obleèení
podat pomocnou ruku. A právě proto jsem tenkrát do telefonu neuměla a ani nemohla
Ve dnech 4.4.2008 a 5.4.2008 se uskuteční již tradiční
říci ne.
- V.D.

Kalendář akcí

19.4. 19:00 Šlégl
25.4.
Šlégl
30.4.
30.4.
24.5.
7.6.
7.6.

SDH
Šlégl
Šlégl
Sokol

5.7. 16:00 Šlégl
19.7.
SDH
9.8.
23.8.
30.8.

- Představení divadelní společnosti Josefa Dvořáka; Praha
- Výstava plakátů a fotografií ke 140. výročí založení spolku
s vernisáží a s koncertem skupiny L OKTET z Litomyšle pod
vedením Petra Jiříčka
- Pálení čarodějnic (areál Člupek)
- “Sousedský” volejbalový turnaj ve Svinné
- Divadlo Šugr, dětské představení
- Vycházka do pohádkového lesa
- volejbalový turnaj
“O Putovní pohár starosty obce Němčice" (areál Člupek)
- Country odpoledne s večerní zábavou (KD)
- Pouťové odpoledne (areál Člupek)
- volejbalový turnaj
“O Putovní pohár starosty Města Č.Třebová" (ve Svinné)
- nohejbalový turnaj (areál Člupek)
- Rozloučení s prázdninami (areál Člupek)
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v Kulturním domě v Němčicích

JAR NÍ BAZAR

Zboží můžete přinést v pátek 10:30 - 11:30 a 15:00 - 17:00
Nakoupit budete moci v sobotu 8:30 - 12:00

- Na Vaši účast se těší pořadatelky

Barevný Zlatý pásek v knihovně

Loňské prosincové číslo Zlatého pásku uzavřelo jeho 5. ročník.
Pro mnohé z Vás bude možná překvapení, že od samého počátku
probíhá příprava Zlatého pásku v barvách. Teprve v tiskárně jsou barvy
převedeny na odstíny šedé. Protože tisk Zlatého pásku v barevném
provedení by byl pro Obec velmi nákladný, byly alespoň pořízeny od
každého čísla dva barevné výtisky. Po dokončení zimního čísla 5.
ročníku byly tyto výtisky svázány do dvou knih, které byly uloženy v
obou našich knihovnách. Zde si je nyní můžete prohlédnout nebo
vypůjčit i Vy.
Všechna dosud vydaná čísla Zlatého pásku jsou navíc ukládána v elektronické podobě na stránkách Obecního úřadu. Udtud si je můžete
.: FŠ:.
kdykoli "stáhnout".

Všeobecně bylo žádáno aby přestal výjimečný stav, aby Windischgrätz a Thun byli sesazeni a dáni v obžalobu. Tu však vyvstali živlové, jimž
každý svobodomyslný projev byl hrůzou. Svůj střed měli v kupecké besedě. Ti
sepsali adresu aby stav obležení nebyl zrušen a že děkují Bohu, že jsou
zbaveni hrůzovlády. Adresa ta byla uveřejněná v úředním listě, ale bez podpisu, toliko s číslem 67. Potom č.p. 67 psali šosákům na vrata, dveře a záda
a zpívali posměšné písně po ulicích. V Litomyšli bylo č.p. 67 také na mnoha
domech napsáno. 26.července oznámil komandant, že stav obleženi zrušuje.
Když sněm český svolán nebyl a zavládla reakce, tu chápalo se veřejné
mínění sněmu centralistického a hledalo pomoci, kde se mu zdála býti možná
v říšském sněmu.
Bouře ve Vídni
Říjnová revoluce vídeňská dostoupila v záři vrchole. Ve Vídni bylo
málo vojska. Windischgrätz, ač měl v Čechách silnou armádu, nechtěl dáti do
Vídně ani jednoho vojáka. Ve Vídni byl velitelem generál Bredy, který dal
rozkaz aby učiněn byl pořádek. Tu padly první výstřely, generál Bredy klesl
mrtev. Zástup zmocnil se také děl. Na Latoura ozvalo se ze zástupu. (Jenerál
hrabě Latour byl tehdy ministrem války). Nejbouřlivější hrnuli se k budově ministerstva války a obklíčili budovu. Jenerál hrabě Latour nechtěl prchati, dal
rozkaz aby vrata byla otevřená, ale skryl se v komůrce u komína, kdežto ostatní generálové prchli. Voláno: Kde je Latour, musíme dostat Latoura, chlap je
tu, musí viset. Latour, chráněn stráží předstoupil, ale stráž jeho byla odtržená
a již se míhali kladiva a šavle nad jeho hlavou a on klesl krváceje z mnohých
ran. Živému hodili ještě šňůru na krk a na nejbližší svítilně ho pověsili. Vše
prchalo z Vídně. Čeští poslanci, kteří tam na sněmu meškali, prchli rovněž.
Největší účinek ale způsobilo, že i dvůr opět odjel. Dne 7.října odjel Ferdinand V. přes Kroměříž do Olomouce, kteráž se stala nyní dějištěm důležitých
událostí.
Dne 11. října byla Praha překvapená zprávou, že Windischgrätz
táhne na Vídeň, aby opatřen plnou moci udělal ve Vídni pořádek. Zvolna postupoval Windischgrätz se svoji armádou k Vídni. Patrno ovšem, kdyby část
této armády byla bývala ve Vídni, nebyl by zkřiven ani vlas na hlavě generála
Latoura.
Dne 2. prosince 1848 zvolen arcikníže František Josef za císaře
rakouského a přijal titul: František Josef I. Volba se stala v Olomouci. Císař
Ferdinand odjel po té ihned s císařovnou do Prahy, odkud se již více nevzdálil.
Zrušení roboty
Největším skutkem říšského sněmu Vídeňského bylo zrušení roboty. V Čechách a na Moravě byla otázka ta zevrubně projednána a vskutku i
rozřešená. Jen na český sněm čekáno, aby učinil tu zákonem co připraveno.
I moravský sněm vyřídil tuto otázku a usnesení jeho došlo 8. července
nejvyššího schválení. Usnesení říšského sněmu o zrušeni roboty byla od
císaře Ferdinanda potvrzená dne 7. září a zrušeni roboty vyhlášeno. Jaká
náhrada a kdy vyplacená byla bude pojednáno v roku 1852.
Rok 1849
Bouře v Uhrách pomoci Ruského vojska dokončívala porážkou
Maďarů a útěkem Košuta, jenž prchl do Ameriky. Též válka v Itálii vedená generálem Radeckým skončila pro Rakousko vítězně.
V Rakousku zatím na sněmu Kroměřížském rokováno o zřízeni
nově ústavy. Slované chtěli mít zřízeni federativní, Němci centralistické. Nastal
tuhý spor. 15. března měla býti ústava v říšském sněmu čtená. Ale večer 9.
března přijel do Kroměříže ministr Stadion a oznámil poslancům, že císař sám
určil příští ústavu pro celé Rakousko. Tak vznikla známá oktrojírka čili ústava
vnucená. Přičiněním Alexandra Bacha zavedená krutá centralisace a germanisace, v níž lid neměl žádného účastenství ve vládě. Bach panoval až do
roku 1859. Počet úřednictva byl silně rozmnožen a zavedeno četnictvo.
Havlíček kritizoval oktrojovanou ústavu tak přísně, že pohnán byl
před porotu. (Poroty byly právě ten rok zavedeny.) Dostavil se bez obhájce.
Mezi jiným pravil: “Ačkoli mají mocnářové velkou moc, přece jest pravda co
pravil Ježíš: “Dávejte co jest císařovo císaři a co jest Božího Bohu“. A
národové jsou národové Boží a ne císařovi a kdyby se císař sebe více
namáhal, nepromění národ v jiný národ.“ Císař Josef také chtěl proměnit
národ český třeba v dobrém úmyslu, ale nedosáhl toho. My zůstaneme vždy
Čechy jako Maďaři Maďary, budeme pouze poddanými Rakouska. S radostí
bude se každý nazývati občanem říše rakouské, když to bude čest, posud ale
nemá člověk proč a zač býti občanem rakouským. My posud nevidíme z toho
spolku žádné výhody.

Porota sestávala tehdy z osmi Čechů a čtyř Němců, a po krátké poradě, je-li
Havlíček vinen tupením ústavy, vypověděli porotci ústy Dr. Pichla jednomyslně: Nevinen. Posluchači propukli v jásot a Havlíček jako vítěz opouštěl
sál. Avšak i v těchto dobách zůstal Havlíček rozvážným.
Vláda přišla na stopu Rusa Michala Bakunina, který pracoval k
tomu, aby celou Evropou vzplanul žár revoluční a který už v bouřích pražských
pracoval na barikádách.
Národní noviny byly 20. ledna 1850 zastaveny a na jich místo počal
Havlíček vydávati Slovana. Když však znovu pro některé články žalován byl
zastavil vycházení listu sám a ve článku nadepsaném: Konec. praví Havlíček:
“Té radosti nikomu popříti nehodláme, aby Slovana zastavil, zastavujeme ho
sami“. Nicméně byl popohnán pro dva články před porotu Kutnohorskou na
den 21.listopadu 1851, kdež ale rovněž jako před porotou Pražskou za nevinného uznán byl.
Kutnohorský proces byl posledním vystoupením Havlíčka bojujícího. Co dále následovalo bylo jen řadou jeho útrap.
Dne 11. prosince 1851 v noci byl Karel Havlíček vyburcován policejním komisařem Dederou z Prahy a četníkem, který za nářku stařičké matky
a ženy Havlíčka odvedl ku kasárnám četnickým. Tam uchystán byl povoz,
který Havlíčka odvezl do Brixenu v Tyrolech, kam dospěl za 6 dní. Cestu tu
vypsal v nezapomenutelných Tyrolských elegiích. Po odstranění Havlíčka
nikdo více vládu neburcoval. Zaváděl se všude nový pořádek. Zřizovány nově
úřady císařské místo starých hraběcích. Země Česká místo starých 16 krajů
rozdělená na dvanáct. Chrudimský kraj zrušen a přeložen do Pardubic. Tam
byl krajský a v okresních městech byl podkrajský. V Litomyšli byl první podkrajský Macháček. Obce byly spojovány, tak k Němčicům přidělen Člupek a
Pudilka. Zavedeno četnictvo jízdní a pěší. Tenkrát jim říkali žandameristi. Ti
byli postrachem a metlou obyvatelstva. Ti dohlíželi na všechno, nejvíce na psy,
jsou-li uvázáni, na chatrné komíny, jestli se svítí v chlévě loučí suší-li se len v
troubě nebo v peci. Nebylo dne aby nebyl někdo udán a pokutován.
Vypravuje se historka: Na pochůzce přijde do vsi četník a orlím
zrakem pátrá po nějaké závadě. A tu uvidí, že na jednom statku schází
domovní číslo, jde do otevřených vrat statku k zjištěni. Však tu vyjíždí právě
sedlák s povozem vraty do vsi. Na dotaz, proč není na statku číslo, vysvětluje sedlák, který zatím zastavil povoz a opratě uvázal na líšeň vozu, že včera
ten velký vítr tabulku s číslem shodil, však je tu v síni. Sedlák s četníkem
vcházeli na dvůr podívat se na to shozené číslo, když tu proti nim se vyhrne
pes, kterého sedlák zažene do boudy. Spadlé číslo nemůže ale hned nalézti,
proto volá na ženu: Mámo nevíš kde je to včera spadlé číslo? Panímáma
vyběhne z kuchyně s loučí do síně a podá jim tabulku s číslem z jarmary, kam
ho při zametání uklidila. Jdou do kuchyně a četník si cosi zapisuje.
Jak se podivil pantáta, když byl za krátký čas předvolán k soudu
pro tyto přestupky spáchané v jednom dni:
1. Stavení nemá označeno číslem
2. Koně nechal státi na návsi bez dozoru
3. Na dvoře zlý pes není uvázán
4. Svítí po stavení loučí. Suší v peci len
Na hašení požáru musel mít každý dva koše konopné a ruční
stříkačku. To muselo viset u stropu v síni, aby to bylo po ruce. Stříkačka velká
v obci nebyla. Žebříky a háky byly v obci na dvou místech. U mlýna Dvořákova a u mlýna Brachtlova (č.p. 7). Stříkačka okresní byla v Janštorfě. Tam bylo
pár koní ve dne v noci zapřažených, aby mohli k ohni ihned jeti.
Události v obci
V těch letech po roku 1848 postaven byl nákladem obce kříž na
místě, kde nynější stará štola stojí. Říkalo se tam u poklony. Když na tom
místě roku 1863 škola postavena byla, byl kříž postaven před okna školy, kde
dosud stojí. V letech těch také dobře svůj úkol konaly špejchary. Tyto byly
založeny k tomu účelu aby v čas nouze a neúrody poskytly pomoc. Bylo tam
uloženo žito a oves. Správu špejcharu u Vlkova vedli nejbližší 3 starostové.
Tehdy z Němčic Jan Fikejz, Suchánek z Pazuchy a Habiger se Semanína.
Přede žněmi se obilí vypůjčovalo a po žních zase odvádělo. Kdo vypůjčoval,
musel přinést kontribučenskou knížku, do níž se půjčka zapsala. Při oplácení
musel každý dáti 1 čtvrtce obili z 1 míry co úrok. Špejchary ty byly zrušeny
roku 1863. Obilí tam uložené bylo prodáno a stržených peněz užito na zřízeni
Okresních hospodářských záložen. Podílníci, tj. všichni ti, kteří měli v roku
1863 uloženo obilí dostávají pravidelně ročně úrok z těchto peněz.
Horní hospoda, která byla v roku 1848 postavená a vynikala tehdy
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velkým sálem v prvním poschodí (obyčejně byly stávající hospody stavěny
přízemní) mívala také slavně muziky. V těch letech po roku 1848 bývalo dost.
O posvícení začali hráti již o 4 hod. odpoledne a hráli až do rána. A sotva se
muzikanti drobet prospali museli začíti znovu a zase až do rána. Za týden na
to bylo malé posvícení. Zas byla muzika a k té přišli hlavně sousedé. O masopustu byl bál se stanoveným vstupným, tenkrát se říkalo eintrit. O ostatcích a
pouti sv. Anny zas muzika a i jindy. V prostřední hospodě bývala muzika o
posvícení v úterý, v dolní hospodě v neděli. Jak vidět nebyla tenkrát o zábavu
nouze. Pivo bylo laciné a i kořalka se moc pila, byly divné rosolky, ano i punč
se pil.
Nepěkný zvyk té doby byly flaštičky dlouhaté as žejdlík obsahu.
Takovou flaštičku si leckterý chasník koupil, měl ji v kapse, z kteréž sobě i
jiným pilně zavdával. Často také kořalku lil po zemi a obyčejně s ní uhodil o
zem, což také s pivními sklenicemi dělávali, takže bylo po muzice kupa skla
rozbitého a podlaha mokrá jako po dešti. Rozumí se, že při takovém pití
vznikly obyčejně pranice, kteréž pravidelně měly dohru u soudu a skončily v
šatlavě. Dokud ale Fikejz na horní hospodě hospodařil bylo pranic málo, on to
obyčejně srovnal bejkovcem.
Roku 1854 v adventě leželo tu mnoho lidu na horkou nemoc (tyfus)
ale zemřela jen jedna žena.
O událostech v Němčicích v druhé polovici 19-tého století nám kronikář mnoho záznamu nezanechal. Širšího významu neb celonárodního byly
tyto: V roku 1855 přešlo panství Litomyšl dražbou z hrabat Valdštýnů do
majetku knížat Thurn-Taxisů. Dvory byly pronajaty. Dvůr Vlkov měl najmutý
pan Lhota a sedláci jaksi ze zvyku jezdili ke dvoru na práci, ovšem nyní za
plat. V roku 1856 postihla celý národ český bolestná ztráta úmrtím Karla
Havlíčka, národního buditele, spisovatele a hlavně novináře. Rok před svojí
smrtí propuštěn byl ze žaláře v Brixenu se zdravím nalomeným, jsa již vážně
churav. Pohřbu jeho v Praze báli prý se mnozí lidé zúčastniti v této tuhé době
absolutismu Bachova. Kdo se nebál, byla spisovatelka Božena Němcová,
která jedna z nemnohých kráčela za rakví.
Avšak již za 6 let zkosila smrt i tuto vynikající ženu. Zemřela v roku
1862 po různých útrapách v stáří 42 let. V Litomyšli tiskařský podnik Augusta
vydával některé její spisy.
V roku 1863 stavěla naše obec novou školu č.p. 107, jak se tehdy
říkalo u poklony. Učitelem byl tehdy Vojtěch Andrle a starostou Josef Fryouf,
chalupník č.p. 16. Krátce na to byl učitel Vojtěch Andrle přeložen na farní školu
do Morašic a zde nastoupil učitel Antonín Šlégl.
V roce 1866 vypukla válka Rakouska s Pruskem. V červnu t.r. valila
se vojska rakouská pod velením polního zbrojmistra Benedeka od Olomouce
k Hradci Králové. Vojíni pokud byli Čechové, plni nadšení říkali hostitelům, kde
právě nocovali: “Utlučeme Prajze čepicema” a přibrušovali si šavle a bodla.
Ale pak ke konci června a počátkem července strhly se bitvy na Úpě a u Hradce a již 5. až 8.července prchalo rakouské vojsko směrem k Vídni. 8. července
vtrhlo k nám do Němčic již pruské vojsko a zaplavilo budovy tou měrou, že
některý sedlák měl až 80 vojáků, které živit musel. Po několika dnech stravovali se Prušáci ve svých kuchyních, ale za to brali zase dobytek na porážku.
Dávali na odebraný dobytek papíry, jakési potvrzeni o převzetí. Vypravuje se,
že naučili naše hospodyně vařiti kafe. Přivezli ho mnoho pytlů, zprvu s ním
nešetřili, ba i za úsluhy jej rozdávali ale později počítali už na zrnka.
V nové škole č.p. 107 umístěn byl polní poštovní úřad, později stala
se školnice jejich sýpkou a na konec pruského obsazení nemocnici. V poslední době pruského obsazení vypukla tu cholera. První případ cholery byl č.p.
18, kde onemocněla švadlena, která tu právě dlela. Vypráví se, že Prušáci se
velice rychle a tiše stěhovali z domu, kde někdo onemocněl.
Z Němčic bylo mnoho sedláků na přípřeží s rakouskou armádou.
Říkalo se tenkrát “fyršpon“. Někteří z majitelů povozů přijeli domů již v dnech
červencových při zmatku a ústupu rakouské armády, jiní byli donuceni jeti až
k Vídni a tam zúčastniti se opevňování Vídně.
Jediný, který se z fyršponu nevrátil, byl sedlák Jakub Síč č.p. 36.
Zprávy o jeho smrti se různily.
Cholera vyžádala si 35 obětí na lidech z Němčic a Člupku.
Rok 1868 byl velice suchý, obilí bylo málo ale dobré jakosti, píce
pro dobytek velice málo. Pro Němčice je pamětihodný tím, že přičiněním pana
učitele Šlégla založeno tu divadlo - jedno z prvních na okrese.
V roku 1874 provedená byla nadstavba školy postavené v roku
1863 a zřízená druhá třída. Prvním učitelem této druhé třídy stal se učitel
Bedřich Ježek. (viz školství v Němčicích.)
V těchto letech sedmdesátých se utěšeně vzmáhalo pěstování obilí

a brambor. Obilí udržovalo si pěkné ceny i sklizně bývaly dobré. Byly čím dál
více zorávány všechny širší meze, průhony, pastviska, draha a úhory. Obilí
prodávalo se na novou míru hektolitrovou. Ani válka německo-francouzská ani
vídeňský finanční krach se vývoje zemědělství nějak rušivě nedotkly.
V roku 1881 konaly se u nás oslavy sňatku korunního prince Rudolfa s princeznou Štěpánkou. Zasazeny byly dvě lipky u kaple v Němčicích,
která byla nedávno postavená.
Rok 1882 náleží v zemědělství mezi léta katastrofální. Bohatá a
slibná polní úroda toho roku byla stávajícími dešti z velké části, u někoho až
úplně zkažená. Obilí rostlo posečené na řádkách nejvíce, rostlo na stojatě,
rostlo z části v mandelích. Deště trvaly celý srpen až do 5.září. Tehdy sušilo
se obilí na řádcích, proschlé se vázalo do velkých snopů z nich pak se stavěly mandele (křížové stojany). V těchto sice vrchní snopy úplně porostly, že byly
zelené, ale když byly správně střechovitě udělány, zachránily obilí v dolní části
zhruba neporušené.
Svážení porostých mandelů do stodol podobalo prý se pohřebním
průvodům. Se slzou v oku a hlavou smutně svěšenou vozil hospodář zničenou
úrodu do stodol. Ceny obilí byly sraženy na 5 zl. za pšenici, 3 zl. za žito neb
ječmen a 2 zl. za oves a ještě to nikdo nechtěl. Ten rok žádná hospodyně
nemohla chleba upéct. Zkoušely se různé způsoby zadělávání a přidávaly se
různé přísady do těsta. Ovšem bez valného účinku.
Tato katastrofa měla pro zemědělství velice neblahé následky
nejen pro rok 1882 nýbrž na celá dvě desetiletí. Když obilí bylo u nás tak
poškozeno, že se z něho nic kalého upéci nedalo našli si čiperní obchodníci
pramen nákupu v Uhrách, kde se o celý měsíc sklízí dříve a později i v
Kanadě. Našla sem cestu krásná chemicky bílená uherská mouka a Kanadská pšenice Manitobka. Cesta tato zůstala již stále otevřená a ceny obilí již
nikdy nedosáhly tě výše jako do roku 1882. Městské hospodyňky požadovaly
mouku uherskou a ta se sem dovážela i v dobách nadbytku zdejší úrody.
Zemědělci hledali záchranu v pěstování cukrovky. Bylo třeba stavět
cukrovary. Vyrojili se nesvědomití podnikatelé, kteří sváděli rolníky ku stavbě
akciových cukrovarů, pivovarů neb jinde lihovarů. Tyto stavby a podniky nebyly často vhodně voleny a hlavně nebyly dobře spravovány, přicházely velmi
často k úpadku. Tak praskl akciový cukrovar v Cerekvici, akciový pivovar v
České Třebové a naši rolníci přišli tam o pěkné peníze.
V krajích výše položených, kde se cukrovka nedaří, bylo raženo
heslo: “Prodávejte obilí v kožených pytlích“. To znamená, zkrmujte ho co
nejvíce domácímu zvířectvu a prodávejte maso. Rolník Alfons Šťastný z
Padařova radil v novinách: Uskrovňujte se co nejvíce v nákupu svých potřeb,
nekupujte plátna z cizí bavlny, nekupujte sukna z cizí vlny, nýbrž pěstujte len
jako Vaši předkové a zpracujte jej doma pro svoji potřebu. Všechny tyto rady,
byť nejlépe míněné, pomáhaly jen z malé části. Šetrní a pracovití hospodáři
svízelná ta léta vydrželi, ostatní se buď zadlužili neb usedlost museli prodati.
U nás v Němčicích vidíme nejlépe na stavbách dobu blahobytu a dobu šetření.
Všechny stavby statků jednoposchoďových jsou z let sedmdesátých s výjimkou č.p. 66, které je stavěno v roku 1891. V letech sedmdesátých za 10 roků
bylo u nás postaveno více, než za 20 let následujících.
Pomaloučku, teprve koncem století a na začátku tohoto 20-tého
století se ceny zotavují a hlavně zvířecí produkty, mléko, máslo, vejce a maso
jsou hledány. Souvisí to se zlepšenými poměry průmyslového dělnictva, v Litomyšli hlavně obuvnictví dobře prospívá. Dělnictvo totiž vydá daleko větší %
svého platu za potraviny než inteligence, která má mnohé a mnohé jiné potřeby. Při zakládání mlékáren na začátku tohoto století říkal nám často pan Konsulent: “Važte si dělníků jako odběratelů, ten potřebuje denně hrnek mléka,
inteligent jen lžíci smetany“.
V oněch kritických letech osmdesátých začalo se i u nás silně s
cukrovkou, ale po nezdarech se její osev snížil a udržel se jen v obmezené
míře asi tak kolem 10 ha ročně. U nás vadí pěstění cukrovky hlavně zaplevelené půdy, pak vzdálenost od nádraží, nedostatek pracovních sil a jiné.
Jako každé zlo mívá i něco dobrého do sebe, tak i tato obilní
kalamita přinutila hospodáře věnovati větší péči domácímu zvířectvu, hleděti
si hovězího dobytka. Tak bylo v Němčicích začato s nákupem plamenných
býků na Moravě a jinde. Časem Němčice velice vynikly v tom oboru.
Roku 1888 zemřel tvůrce české hudby, zvláště české národní
opery Bedřich Smetana. Narodil se v Litomyšli roku 1824 v panském pivovaře,
kde se stále udržuje jeho světnička.
Vděčná Litomyšl postavila k jeho poctě dům, věnovaný umění,
roku 1905, kde prvně byla dávaná jeho opera Dalibor. Pak při oslavě stoletých
narozenin byl Smetanovi postaven pomník na dolním náměstí.

- XVIII -

II

Jaro
Jarní

Jaro už je tu.
Z trávy na nás pokukují sněženky
a princezny bledulky.
Tulipáni páni, jsou ještě
schovaný.
Narcisky jsou ve své kráse
a do toho všeho ptáčci vesele zpívají.
Sluníčko svítí a hřeje,
ta naše škola na nás se směje.
My se taky usmíváme,
protože tu školu rádi máme
- Společná práce
žáků 1.ročníku

JARO

zelené
teplé
probouzí se volá
kvete
Děti zpívají a hrají si.
radost
žáci 4.a 5.ročníku

Školní perličky
z našich lavic

Krev se skládá z mazových žláz…
Jaká je největší řeka v Rakousku?
Vídeň.
Jaké moře omývá Polsko?
Vltava.
Jaký je rozdíl mezi rybníkem a řekou?
Rybník je tlustčí a řeka není velká jako rybník…

Vyber si nějaký jehličnatý strom a napiš vše, co o
něm víš. Smrk má šišky směrem nahoru a je často
zasypaný sněhem.
Čtverec má čtyři rohy v rozích.

Příběhy
na vyjmenovaná slova

MYŠKA ELIŠKA

Byla nebyla jedna myška Eliška. Ta jednou potkala hmyz.
Byla přitom strašně smutná. Hmyz se jí ptá: „Proč jsi tak smutná?“ Myška odpověděla: „Moc bych se chtěla skamarádit s
hlemýžděm, ale moc mi to nejde.“ „Víš co, my tě vezmeme
do Litomyšle“ povídá hmyz. „Tak jo.“ „Víš co my tam máme?
Chatu a tam se můžeme zamknout. Ale pozor na auta, ty se
tam hodně smýkají. A ty bys nám myško musela dmýchat
oheň, ať opečeme buřty.“
Myška zajásala. A přes mýtiny se smýkali do Litomyšle.
Katka Kladivová, 3.ročník

2

Jarní povídání

Začíná jaro.To mi připomíná, že jaro je moje
nejoblíbenější roční období. Kvetou sněženky, bledulky a
za pár dní potom i petrklíče. Na jaře už pomalu čistíme
bazén, abychom se v létě nekoupali v bažině jako třeba
Shrek. Za chvíli bude spoustu květin a květen. Včelky
budou ťukat na poupata. Příroda je rozesmátá. Je jaro.
Tereza Vrbická, 3. ročník

Proč se těšíme na jaro

Už se těším na jaro.Budu se prohánět na kole krajinou.Všímat si krajiny a
pozorovat ptáky na nebi.Budu chodit s babičkou na procházky.Těším se,až
budu trhat kytky.Alespoň nebudu muset mít na sobě tolik věcí.
Karolína Zolflová, 2.ročník

Proč se těším na jaro? Abych si mohl hrát venku. Těším se,až si budu sbírat
kamínky a až budu dokončovat auto. Těším se, až s tatínkem, maminkou a
Anetkou půjdeme na procházku.
Dominik Mikl, 2.ročník
Můžu jet s rodiči do ZOO. Jdu s tatínkem sbírat petrklíče na čaj. Martin
si jde se mnou kopat. Jdu jezdit na kole. Když přijdu, babička mi uvaří čaj.
Jdu do přírody. Pak za mnou přijde Vašek a jdeme na zahradu.
Jiří Šauer, 2.ročník

Budeme jezdit na kole a na výlety.Těším se,že budu trhat mamince
kytičky.Na jaro se taky těším,protože se ne-budu muset tolik oblékat.
Budu se houpat na houpačce,trhat s Jindříškem petrklíče do čaje.Budu
taky běhat s Káťou a hrát si na písku.
Eva Vojtíšková, 2.ročník

JAK ŠLA KOBYLA DO
PØIBYSLAVI

Bylo-nebylo, byla jedna kobyla a ta měla kamaráda býka a ten
se jmenoval Blesk. Jednou kobyla řekla Bleskovi: půjdeme do
Přibyslavi? A co tam? Koupit byliny, nábytek a knihy. Potom až
přijdeme, kouknu se na velikonoční obyčeje. Jednou se
procházeli a potkali obyvatelé města. Obyvatelé se jich zeptali:
kde máte byt a příbytek a kdo vlastně jste? Jsme dobytek.
Máte být doma. Budeme už spolu napořád bydlit bystrý
Blesku? Tak jo. A žili spolu až do smrti. A zazvonil zvonec a
pohádky je konec .
Soňa Urbánková, Katka Kladivová, 3.ročník

STATEK

Byl jednou jeden statek a v něm bydlel hodný dědeček Zdeněk a ten
choval kobylu, spoustu dobytka a jednoho velkého býka a bylo to
blízko u Přibyslavi. Byly zrovna velikonoce.Jejich obyčeje byly pěkné.
Šli k potoku uříznout větvičky vrby, aby mohli je mohli ozdobit.
Ozdobili i nábytek. Měli pěkný byt. V tomhle příbytku se jim dobře
žilo. Dědeček kobylku krmil výživnými bylinami a kobyla ho za to
měla ráda. Ale to nevíte co pro ní všechno dělal.
Dědeček byl bystrý.Jednou šel kolem starý pán se psem. A ten pes
štěkal na milou kobylu co se za rohem krmila bylinami. Kobyla se

vylekala a utekla do lesa. Dědeček ji šel hledat a uviděl starou
chaloupku, už se stmívalo a tak se rozhodl, že v ní přespí, ale najednou otevřel dveře a viděl tam jeho milovanou kobylu, kterou měl tak
moc rád. Vkročil do dveří a za rohem viděl čarodějnici jak vaří lektvar
a řekl kobyle, ať jde za ním - tak šla.Čarodějnice se otočila a viděla,
že utekli, tak řekla kouzlo, láry fáry pod kočáry hrom a blesky vraťte
moje zajatce. Kobyla a dědeček se vrátili k čarodějnici. Čarodějnice
je zavřela. Najednou přišli skřítkové a vysvobodili je a dali tam čarodějnici. Skřítkové je zavedli je domů a dědeček s kobylou byli rádi, že
jsou zase spolu.
Marika Šejblová, Tereza Vrbická a Tereza Tmějová, 3.ročník

PÁDY S POHÁDKOU - PSÍ POHÁDKY

Vyprávěla fenka
KDO? CO?
u boudy
U KOHO? ČEHO?
štěňatům
KOMU ? ČEMU?
pohádky.
KOHO? CO?
Ještě jednu, aspoň krátkou!
O psí princezně
O KOM? O ČEM?
s ocasem a chlupy. S KÝM? ČÍM?
Soňa Urbánková a Katka Kladivová,
3.ročník

Vyprávěl pan pes
KDO? CO?
u psí boudy
U KOHO? ČEHO?
štěňátkům
KOMU ? ČEMU?
příběhy.
KOHO? CO?
Tatí, tatí!
OSLOVUJEME,
VOLÁME!
Ještě jeden.
O bezhlavém psovi
O KOM? O ČEM?
se železným brněním. S KÝM? ČÍM?
Tereza Vrbická, 3.ročník

Vyprávěl pes
KDO? CO?
u zahrádky
U KOHO? ČEHO?
štěňátkům
KOMU ? ČEMU?
pohádky.
KOHO? CO?
Táto, táto!
OSLOVUJEME, VOLÁME!
Ještě jednu pohádku!
O kozlím robátku
O KOM? O ČEM?
s parohy a s kůzlaty.
S KÝM? ČÍM?
Michal Sekl, Marika Šejblová a Martin
Vojtíšek, 3.ročník

NÌCO PRO CHYTRÉ HLAVIÈKY
Najdou Bob s Bobkem Večerníčka? Můžete postupovat jen po podstatných jménech rodu ženského,
která se skloňují podle vzoru „žena“.Políčka s těmito podstatnými jmény si vybarvi barvou dle vlastního
výběru.

KRMENÍ

ZVÍŘÁTEK

Dne 9.ledna jsme se s přírodovědným kroužkem a dětmi ze ŠD
vypravili do zhořského lesa nakrmit lesní zvířátka. Jako pochoutku do krmelce
jsme jim dali sušené kaštany, které jsme na podzim nasbírali, mrkev a jablíčka.

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Jednou z oblastí, na které se zaměřuje environmentální výchova, je i úspora
vody a energií. S dětmi jsme si nakreslili obrázek domu, v jednotlivých místnostech jsme pak vyznačili možnosti úsporných opatření. Na internetu jsme
pracovali se stránkou www.setrimenergii.cz, kde jsme se dozvěděli mnoho
užitečných informací, mohli jsme si otestovat míru úspor v našich domácnostech. Každý žák školy také dostal anonymní dotazník, který míru úsporných
opatření v rodinách dětí mapuje. Zjistili jsme, že:
- Domácnost vytápíme průměrně na 22°C

- Většina domácností má utěsněná okna, zateplenou fasádu asi polovina domů
- Používáme 2 krát více obyčejných žárovek(než úsporných)
- U počítače trávíme průměrně 1 a půl hodiny denně
- Televizi máme zapnutou průměrně 3 hodiny 20 minut denně
- Téměř vždy zhasínáme v místnosti, ve které právě nejsme
- Chladničku většinou nemáme na chladném místě, takže nám spolyká více energie
- Ve většině domácností bychom našli úsporné spotřebiče (energetická třída A,A+)
- Přes 60% domácností využívá dešťovou vodu
- Více než 50% domácností má na WC úsporné splachování a používá
pákové baterie

1885
Kronikář nám zaznamenal: Z 15. na 16. květen zavítala k nám sněhová bouře
větrová jaké není pamětníka. Večer 15. začalo pršet a pak sněžit při západním větru. Sníh ten se tak stromů chytal a je obtěžkával, že lidé ráno pro
ohnuté a rozlámaně stromoví ani ze stavení nemohli. V zahradách a lesích
spousta polámanin. Mnohý hospodář zachránil své stromy v zahradě, že v
noci vstal a stromy oklepával. Na poli bylo vše jako válcem urovnáno. Žito bylo
toho času již půl metru vysoké a tím podrželo až do žní zmotané křiviny.
Kromě květnové pohromy byla přece jablka i hrušky ale švestky žádné. Vláhy
bylo toho roku poskrovnu, nenamoklo kromě místními bouřkami. Obilí vesměs
bylo v zrně dobré jakosti. Hrách i vika byly v zrně i slámě velmi špatné. Řepa
a zelí byly špatný. Druhé jetele a otavy nebyly skoro žádné. Vůbec na píci byl
rok špatný. Bramborů bylo hojnost a k tomu velmi dobrých. I cukrovka pilného
rolníka dosti odměnila; 1 q stál 1 zl.10 kr.
V Němčicích zaražen a ustálen byl hasičský spolek kterýž také již při ohni v
Člupku zkoušku doopravdy podstoupil.
1886
Toho roku byl květen suchý a horký, pak následoval červen a červenec mokrý a studený, srpen a další měsíce krásné a pohodlné.
Následek toho byla malá úroda sen a jetelů, žito, pšenice i ječmen
jen nevalné jakosti. Za to byla dobrá sklizeň ovsa, hrachu, viky, řepy i lnu. Ten
rok bylo velmi dobrých švestek ale málo jablek a hrušek.
Na dávné přání několika zdejších občanů, zvláště Josefa Karlíka
č.p. 57 (pozdějšího kronikáře) zaražen byl 17.února ochotnický zpěvácký
spolek zvláště ku zvelebení písní pohřebních a zpěvu chrámového. K účelu
tomu ušlechtilému přihlásilo se ihned 11 občanů. Cvičitelem spolku jest
Antonín Šlégl, řídící učitel.
První mše sv. byla v nově kapli 21. října u příležitosti stříbrné svatby pana řídícího Šlégla. Mši sloužil stařičký arcikněz a děkan litomyšlský,
veledůstojný pán Antonín Šanta.
1887
Zima toho roku byla řádná, mrzlo o všechno všudy a sanice byla
výborná. Květen a červen byl protkán častými prškami. V ostatních měsících
nastalo však sucho a přibývalo čím dál více, že se na podzim stěží zaselo.
Vody tak ubylo, že i v Němčicích bylo zle o mletí. Žita bylo na slámu hojnost,
ale na zrno málo, 1 hl z mandele. Podobně i pšenice, ječmen a oves
neuspokojily zrnem. Za to byla dobrá úroda bramborů nejlepší jakosti. Semena jetelového bylo hojné množství výborné jakosti. Úroda luční byla tak bídná,
že se otava ani místy nesekala. Též zahrady podaly málo ovoce a špatné
jakosti. Ceny ovoce byly prabídné. I včelaření bylo prabídné, včelky padaly pro
nedostatek pastvy.
27. dubna zesnul v stáří 70 roků oblíbený a milovaný děkan v Litomyšli, pan Antonín Šanta.
13. srpna byla v Litomyšli velká slavnost: 0dhalení památní desky
na rodném domě Dra Františka Braunera. Slavnosti byly vlastně 13., 14.a 15.
srpna. Na této slavnosti, zasazení památní desky Braunerovi, vzalo též podíl
selské banderium z Němčic v počtu 25 mužů se svým náčelníkem Janem
Sedláčkem č.p. 75.
Brauner František Augustin, narozený v Litomyšli 22. ledna 1810
byl český právník a vynikající politik, neohrožený zastánce práv národa
českého, zemřel v Roztokách roku 1880.
30. října byl slavnostně instalován a uveden v úřad děkana pan
Oto Danielis.
1889
Císařské manévry u Litomyšle roku 1889. Manévry konány byly od
10. do 16. září roku 1889 a přihlížel jim sám mocnář František Josef I.
Kronikář popisuje tuto událost takto: Dějiny města Litomyšle obohaceny jsou novým listem, na kterém pro věčné časy zaznamenána zůstane
událost věkopamátní, že ve zdech jejich po celých pět dní bydlel jeho veličenstvo, císař rakouský a král český František Josef I.
K uvítáni mocnáře dostavily se 10. září v ranních hodinách přečetné spolky a korporace, deputace a banderia do slavnostně vyzdobené Litomyšle aby zaujaly svá místa ve špalíru od nádraží přes náměstí okolo sv. Trojice a po valech do zámku. Jenom hasičů bylo 3000. Přesně dle programu o
7 hod. ráno oznámila střelba z hmoždířů přijíždějící dvorní vlak, hned na to
rozhlaholily se všechny zvony v Litomyšli. Císař vystoupil ze salonního vozu a
za zvuků rakouské hymny vešel do nádherně vyzdobeného stanu, kde přijal

hlášení zemského maršálka knížete Jiřího z Lobkovic a podmaršálka hraběte
Grunneho, s nimž delší dobu rozmlouval. Na to dal si místodržitelem představiti ostatní pány k uvítaní se dostavivší. Po té nasedl do jednoho ze šesti
dvorních povozů s místodržitelem a projížděl špalírem do zámku.
U brány vnitřního města vítal jej purkmistr města pan Kritzner. V
zámku vítalo mocnáře 30 bíle oděných školních dívek. Za chvíli po příjezdu
defilovali před Veličenstvem všechny uniformované spolky: Ostrostřelci, Veteráni, Sokol, Hasič a přečetná Banderia. Z Němčic zúčastnilo se hasičstvo a
banderium se svým praporcem. Na tu okázalou slávu byla hromadně zakoupená nová sedla. Ještě v dopoledních hodinách přijímal mocnář v slyšení
různé deputace šlechty, duchovenstva, důstojníků, zastupitelstev ap. Také
deputace okolních měst a okresů byly připuštěny k slyšení. Na to následovala
dvorní hostina. Večer pak slavnostní osvětlení města a průvod pochodňový.
Následující dny vyjížděl císař před 8 hod. ráno s družinou přihlížet manévrům
IX. a X. armádního sboru.
1889
Rok tento začal pro panující rod Habsbursko-Lotrinský velice
neblaze, neboť 30. ledna zemřel náhle korunní princ rakouský arcivévoda
Rudolf. Jmenovaný narodil se 21.8.1858 v Luxemburku a zasnoubil se v roku
1881 s korunní princeznou Štěpánkou, dcerou krále belgického. Byl 10 roků
činným v armádě, kde při úmrtí zastával hodnost generálního inspektora veškeré pěchoty. Po zemřelém pozůstává jedno dítko Eliška.
Ani rolníka rok tento neuspokojil. Ač sklizeň pšenice a žita byla normální, byl ječmen a oves špatný, hrachu a viky málo. Ranní len byl špatný a
pozdní pro deště špatně uzrál. Cukrovka byla dobrá a stál 1 q jeden zlatý.
Bramborů byla slušná úroda. Z ovoce zahradního bylo něco málo švestek,
jablka a hrušky téměř žádné. Sena prostřední. Jaro bylo mokré, následkem
toho silo se až v druhé polovici dubna. Léto velmi krásné a horké. 8. června
odváželo se už jetelové seno a 8. července začínaly žně, což z obyvatelstva
nikdo nepamatoval. Podzim byl opět mokrý a nepohodlný. Svatý Mikuláš
nadělil pevnější ceny obilí za příčinou neúrodnosti v sousedních zemích. I
platil se 1q žita 8,75 zl. pšenice 9 zl. ječmen po 9 a oves po 7,.24 zlatých.
Císařské manévry.
1890-1891
V zemědělství byla tato léta průměrná. V roku 1891 byla při tání
sněhu velká povodeň. V Litomyšli na rathouze je značka kam až vystoupila.
Rok 1891 je pro Čechy památný tím, že v Praze byla uspořádaná: Zemská
jubilejní výstava. Národ český oslavuje touto výstavou jubilejní stoleté výročí
korunovace Leopolda II. za krále českého.
Výstava byla slavnostně zahájena a otevřená 15. května a navštívilo ji téměř dva a půl milionu osob. V červenci dosahovaly denní návštěvy až
84.000 platících osob. (Za sokolského sletu) Konány též různé sjezdy. Byli tu
Slováci, Rusíni, Srbové, Bulhaři, Chorvati a Slovinci. Byly často vypravovány
zvláštní vlaky se značnou slevou, pořádány hromadné návštěvy spolků korporací, školních dítek ap.
Takové hromadné návštěvy výstavním vlakem zúčastnila se
20. července i němčická škola za vedeni učitele Ferdinanda Kettnera.
Roku 1893 v červnu zúčastnilo se naše banderium slavnostního
uvítání Jeho Milosti ndp. biskupa Edvarda Brynycha a po udílení sv. biřmování
doprovodilo jej opět do Sloupnice.
Již na jubilejní výstavě v Praze zrodila se myšlenka pořádati velkou lidopisnou výstavu na níž by se světu ukázal úplný vývin a rozvoj
českoslovanského ducha a práce. Proto přikročeno v roku 1895 k pořádání
Národopisné českoslovanské výstavy v Praze.
15. května opět zazářila na cimbuří průmyslového paláce koruna
svatováclavská, a opět proudí denně tisíce návštěvníků domácích i cizích aby
shlédli náš rozvoj, naši práci, naši kulturu.
Též z Němčic bylo několik starobylých věcí na výstavu posláno.
8. září t.r. zemřel v Litomyšli děkan Otto Danielis.
1896
V prosinci toho roku stala se v našem učitelstvu velká změna. Po
40-leté činnosti odchází na zasloužený odpočinek pan řídící učitel Antonín
Šlégl, provázen úctou, vděčností a láskou sta a sta svých žáků a žákyň.
Místo jeho nastupuje učitel z Osíku Bernard Beniš, který je už rolníkům znám jako pilný pracovník v družstvech a spolcích. Obojí, jak odchod
Antonína Šlégla, tak nástup Bernarda Beniše, dálo se způsobem slavnostním.
(Viz Školství v Němčicích.)
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1897
Roku tohoto z jara a o žních mnoho pršelo. Těžko hospodáři zaseli
a ještě hůře sklízeli. Obilí značně porostlo, někde vystoupily vody ze břehů,
úrodu i příbytky lidské voda odplavila ba i životy lidské zmařila. Trvalými dešti
trpěly cesty, silnice, hráze i břehy. Tak i u nás Částkova Kolouška byla stržená.
Při odstraňováni rumu a upravování byla nalezena bronzová sekyrka z 1. neb
2. století. Tento vzácný nález daroval pan Částek č.p. 76 na radu učitelů zdejších městskému museu v Litomyšli. Poškození obilí, ačkoliv nebylo daleko tak
katastrofální jako roku 1882 odhadovalo se na 16.450 zlatých jen v Němčicích.
1898
Po třech hubených a jalových rocích rolnictvo mělo letos úrodu a o
žních panovala taková pohoda, že všechno obilí za sucha bylo sklizeno a tím
mělo jakost výbornou. Jenom houbaři měli smůlu, nebylo hub, poněvadž noci
byly stále chladné, ba v červenci byl i mrazík.
Dne 10. září postihl těžký a nelítostný osud opět rodinu našeho
císaře jako před devíti roky. Toho dne zavraždil italský anarchista, jménem
Luccheni Její Veličenstvo císařovnu Alžbětu v Ženevě, Švýcary, když se
ubírala k přístavišti parníků.
V tomto roce slaveno bylo všude 50. výročí zrušení roboty. Také u
nás v Němčicích byla velkolepá slavnost 3. července za účasti celého okresu
v Dubince pana Tobiše. Ohromný průvod z Litomyšle, zpestřený alegorickými
vozy procházel a projížděl rychtářovým dvorem do Dubinky Němčické. Banderium jelo průvodu naproti až do Litomyšle. Účastníků bylo přes 6 tisíc.
1899
Rok tento byl výjimečný. Zima byla tak mírná, že skoro sněhu ani
nebylo, kdežto léto pak bylo mokré a studené. Obilí narostlo pak mnoho na
slámu, ale málo na zrno a to bylo ještě špatné jakosti.
Roku letošního na podzim na zdejších pozemcích a okolí objevili
se hraboši polní v takovém množství, že ozimá žita a jetele zničili. A co snad
ještě zůstalo jakož i jařiny bylo později zase poškozeno krupobitím.
1900
Jak již bylo naznačeno, rok tento byl pro zemědělce ubohý. Žita,
pokud se nezaorala, pyšnila se barvou červenou neb modrou, podle toho, zda
převládal vlčí mák nebo chrpa. O žních vázaly se snopy co stačilo povříslo, ale
klasů tam byla hrstka. Po zaoraných jetelích sely se viky a směsky luštěnin.
31. prosince bylo sčítáni lidu. Bylo zjištěno že Němčice mají 707, Člupek 333,
Pudilka 35, celkem tedy 1075 duší.
V roce 1900 byla tu založená Hospodářská beseda. Besedy takové
byly zakládány v každé obci a ty pak dohromady v celám okrese s českým
obyvatelstvem tvořily Hospodářské Společenstvo. Náš tehdejší řídicí učitel
Bernard Beniš byl delší dobu jednatelem a František Dostál, zemský poslanec
a místopředseda Zemědělské rady zase předsedou Společenstva.
1901
Úroda toho roku byla lepší dvou let předcházejících, ani hraboši,
kteří minulá léta v nesčetném počtu zde řádili a úrodu požrali, byli tuhou zimou
zničeni tak důkladně, že z jara roku letošního ani jednoho viděti nebylo.
Celkem byl tento rok sušší.
1902
Roku toho bylo jaro studené a vlhké. V létě přišla velká horka, v
červenci a srpnu časté deště. Úroda byla obstojná ale polní práce pro mnohou
nepohodu byly velmi obtížné. Žně se protáhly na celý srpen poněvadž téměř
každý den přišla odpoledne bouřka provázená krátkým, ale vydatným lijákem.
Tehdy se vždy kolem 11. hodiny část obilí obrátila, když ležela v řádcích na
zemi, nebo rozestavěla, byla-li v křížových mandelích a brzy po poledni se už
vázalo a bralo domu. O třetí neb čtvrté hodině nová bouřka a nový liják. Že se
na nějakou tu mokrou hrst obilí nekoukalo, je jisté. Byla založena Kampelička.
1903
17. až 20. dubna napadlo přeohromné množství sněhu, tak že se
nám zdálo, že jsme kdesi na Alpách. Nebylo pamětníka takové vánice v
dubnu. Avšak tání sněhu bylo pozvolné a povodní nebylo. Během roku dosti
pršelo a chladno bylo, ale úroda vzdor tomu slibovala býti dobrá.
Na den Božího Těla ku třetí hodině odpolední strhlo se krupobití.
Pás široký as 1 km postupoval od Strakova přes horní Němčice na Vlčkov na

Řetovou. Nejhůře bylo ve Velké Řetové, kde nepadaly již kroupy, nýbrž kousky
ledu. Obilí a veškerá kultura na poli byla úplně zatlučená v zemi, že bylo viděti
jen zem. Stromy ovocné i lesní otřískané, kůra visela leckde jako cáry z nich.
Veškerá okna z návětrné strany úplně rozbitá, střechy silně poškozeny, tak že
lidi z daleka přicházeli na tu katastrofu se podívat. U nás bylo nejvíce
poškozeno žito tak od 30 do 50%, pšenice a jařiny méně. Na to 19.července
potlouklo v celých jižních Čechách. Na zdejším okrese to chytlo Střenici,
Lezník, Pohoru, Sebranice, Lubnou a Střítež mimo německé obce. Tehdy
hřmělo a blýskalo se celou hodinu, nebe bylo stále otevřené, hřměti ani na
vteřinu nepřestalo. Nádherné a hrůzné podívání to stálo jen náš okres 11 milionů korun, v celých Čechách pak asi 200 milionů korun. Na Boží Tělo, v den
kdy u nás bylo krupobití, byl v Srbsku odstraněn král Milán s choti Dragou.
Odbojní důstojnici vešli v noci k němu do ložnice a žádali aby podepsal
abdikaci (poděkování se z vlády) když odmítl podepsati, byl jimi i s manželkou
zastřelen. Toho roku bylo započato se stavbou silnice Litomyšl - dolní
Němčice, která později pokračovala Horní Sloupnice - Řetůvka - Ústí nad
Orlicí. Zatím staví se z Litomyšle k dolní hospodě.
1904
Roku toho panovalo veliké sucho, nepršelo od dubna až do srpna
mimo dvou nepatrných deštíků. Úroda až na pícniny byla dobrá, jetelové
semeno se vydařilo.
Jedno selské přísloví praví, že za kosou má hned následovat pluh.
Ale tentokrát to nešlo, když se obilí sklidilo, bylo na poli jako po vymření. Půda
byla tak tvrdá,že mělká orba tak zvaná podmítka nešla provést. Až v polou
srpna po dešti se teprv oralo.
Při inspekci školy shledal nový inspektor pan Josef Vlach obě
učební místnosti za nedostatečné. Navrhuje rozšířiti školu na 3 třídy, neb
postaviti novou školní budovu.
1905
Dne 20. dubna zemřel zde Antonín Šlégl, řídící učitel na odpočinku
v č.p. 66. Neobvykle veliká účast na pohřbu svědčila o přízni a lásce občanů,
jaké se zesnulý v Němčicích těšil.
V roce 1905 byl v Litomyšli postaven Smetanův dům na místě
rozbouraného Karlova, který stál od roku 1741. Dům ten je věnován kultuře a
umění. Prvně byl v něm dáván Dalibor.
Aby bylo vyhověno školnímu inspektorovi, usnesla se místní školní rada zříditi z kabinetu a bytu učitele III.třídu. Kabinet umístěn prozatímně na
chodbě v I. poschodí ale sbírky a pomůcky tím trpí.
Zatím se tedy zákonu vyhovělo ale bylo znáti, že stav ten dlouho
nepotrvá a že v dohledné době k stavbě nové školy dojde.
Léta 1906 až 1909 byla pro zemědělce lety normálními. Len se
pomalu ztrácel z osevního plánu a jeho místo zaujaly pícniny neboť chov
dobytka se zlepšoval a rozšiřoval.
1907
V roku 1907 byly první volby do parlamentu podle rovného,
tajného, přímého hlasovacího práva. Země česká byla rozdělená na volební
skupiny neboli volební okresy a to města zvláště a venkov také zvlášť. Naši
volební skupinu tvořily české obce soudních okresů Litomyšl, Polička, Ústí
nad Orlicí a Lanškroun. Z těchto obcích volili všichni muži, kteří dosáhli 24 let
stáří, jednoho poslance. Na prázdný úřední lístek volební napsalo se jméno a
celá adresa kandidáta poslanectví. Poněvadž v naší venkovské volební
skupině ucházeli se o přízeň voličů čtyři kandidáti různých politických stran,
konala se pak volba užší mezi dvěma kandidáty, kteří na sebe strhli nejvíce
hlasů. Jako vítěz vyšel z volebního boje Josef Myslivec, advokátní koncipient
z Prahy, kandidát české strany křesťansko-sociální.
Tyto první volby i volby pozdější přinesly do naší klidné v pilné práci
žijící vesnici, vždy plno ruchu, vznětu, no pravý boj. Vesnice bzučela jak včelín
před rojením. Mezi občany, voliči, uzavírala se nová přátelství a tvořila se zase
nová nepřátelství. Ve městech, kde byl boj ještě ostřejší, tvořily se v době
těsně před volbou tak zvané volební kanceláře, kde sekretáři voliči lístek
volební pěkně vyplnili a ještě mu nádavkem dali poukázku na občerstvení v
nejbližším hostinci. Našli se podnikaví voliči, kteří sehnali si prázdné volební
lístky od starých osob nejevících zájem o volbu a šli s ním do jiné volební
kanceláře.
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Den otevřených dveří a zápis do 1.ročníku

š k o l e

18.ledna se naše škola otevřela pro veřejnost, každý se mohl přijít podívat, jak je naše škola vybavená, co se zde v poslední době změnilo, seznámit se s naším vzdělávacím programem. V následujícím týdnu se konal zápis do 1.ročníku. Přivítali
jsme 12 budoucích školáčků. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru, těšíme se na spolupráci a především na nové žáčky.

Zdravé zuby

V měsíci lednu se všichni žáci zapojili do celostátního programu „Zdravé
zuby“. Pro každý ročník byly připraveny pracovní listy přiměřené
obtížnosti. V posledních letech již děti nechodí na pravidelné preventivní
prohlídky, proto je velice důležité, aby o zuby uměly správně pečovat.

Oprava umyvadel ve třídách a rekonstrukce WC–dívky

|
|
|
|
|
|
|
|

Další akce

Ve druhé polovině února byla provedena výměna umyvadel,
baterií,obkladů a věšáčků ve všech třídách, celkovou rekonstrukcí prošlo i WC–dívky. Dva roky po chlapcích se tak důstojného sociálního
zařízení dočkaly i naše žákyně.

Soutěž „Hrátky s češtinou“
Školní kino-na oslavu pololetí jsme dětem připtavili promítání
filmu s občerstvením
Schůzka Ekotýmu
Kabaretní představení
Zapojení do akce „Jeden svět“-promítání dokumentárního
filmu „Oliviina skládačka“ o životě dětí v různých částech
světa, porovnání s naším životním stylem
Anamnéza skupiny (třídních kolektivů)
Karneval v KD Němčice
Olympiáda v angličtině

|

|
|
|
|
|
|

CO PLÁNUJEME

Oživená řemesla
- velikonoční odpoledne pro děti
- pletení pomlázek
- různé způsoby barvení vajíček
Čištění studánky u Kačenek
Tradiční úklid obce - zapojení do celosvětové akce „Clean up the World“
Tvorbu našeho školního EKOKODEXU
Dokrmení a vypuštění našeho ježka do volné přírody
Besedu s panem starostou o ochraně přírody v obci
Den matek - společné tvoření dětí s maminkami s občerstvením

E K O Š K O L A

PROJEKT "UÈÍME SE ZA ŠKOLOU"

Projekt vznikl na základě dlouhodobého plánu rozvoje školy, předpokládá přeměnu opěrné zdi za školou v "zelenou učebnu", zbudování
zastřešeného prostoru pro 2 pracovní skupiny žáků, ozelenění zdi popínavými
rostlinami, pomalování motivy přírody, na upravený prostor u zdi bychom chtěli
instalovat výukové tabule s obrázky zvířat a rostlin z regionu. Své místo by zde
mělo také najít smyslově naučné centrum, kde se děti budou učit poznával
přírodniny různými smysly. Realizace projektu je plánována na roky 2007-2008
a je vázána na získání dotací.
V roce 2007 jsme na realizaci tohoto projektu získali dotaci od MŠMT ve
výši 92 820,-Kč.

ponechány na chodbě školy. V celém prostoru byl upraven terén, obložen sokl
zámkovou dlažbou (původně jsme plánovali obklad dřevěný, ale vzhledem k
menší životnosti tohoto materiálu jsme nakonec volili dlažbu). Byly připraveny
komponenty-pracovní stanice (řezání, hoblování, povrchová úprava apod.).
Tyto komponenty budou smontovány v jarních měsících. Jako stěny bude z
jedné strany použito rákosových rohoží - 2 kusy těchto rohoží byly zakoupeny
a zapsány do inventáře školy. Byl zakoupen skládací nábytek do těchto stanic
(2x stůl + 2 lavice ze smrkového dřeva). Nábytek byl zapsán do inventáře.
Na realizaci projektu se podílely i samotné děti - pomalování opěrné zdi,
vysázení popínavých rostlin, vysazení okrasných dřevin a rostlin do květináčů.
S instalováním zařízení na odtok dešťové vody z okapu vypomohli zaměstnanci OÚ, podařilo se nám také navíc získat sponzory z řad rodičů - firma
LIMES nám darovala kompostér v hodnotě 2910,- Kč. V roce 2008 bychom
chtěli celý projekt dokončit, na opěrnou zeď instalovat 2 tabule na kreslení, stojany ze školního ekologického centra opravit a umístit je ve venkovním prostoru, dále na zeď přimontovat výukové tabule s obrázky stromů, ptáků a rostlin, vybudovat pískoviště, ukázky délkových a plošných měr atd.
- Lydie Věnečková

ZPRACOVÁNÍ VLNY

V rámci činností přírodovědného
kroužku jsme si vyzkoušeli jednu z
tradičních technik zpracování vlny - “valchování“, vyrobili jsme si malý míček a
každý si ho dozdobil barvami na textil.

VĚCNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2007

Realizace projektu byla časově velmi náročná, přesto se nám
podařilo všechny plánované akce a práce uskutečnit. Na okap u budovy školy
bylo instalováno zařízení, které umožňuje využívat dešťovou vodu na zalévání
zahrady a květin, k okapu byl umístěn sud na tuto vodu. K betonové zdi byly
na třech místech vysazeny popínavé rostliny, spodní část betonové zdi byla
pomalována motivy stromů, keřů, zeleně.
Byly vysazeny 2 kusy jehličnanů a 2 kusy okrasných dřevin do květináčů, které budou umístěny k pracovním stanicím. Přes zimu byly zatím

VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU

29. února se žáci 1.-3. ročníku účastnili
programu Ekocentra Podorlicko. Prakticky si vyzkoušeli proces recyklace
papíru (ze starých novin si vyrobili
ruční papír), z plat od vajec si každý
vytvořil figurku pejska.

27.3. 17:00 Kongresový sál–zámek
UKÁZKY JAPONSKÝCH
BOJOVÝCH UMĚNÍ BUDO

Mateøská
škola
Co je nového u nás ve školce?

Sotva jsme se po Novém
roce sešli, už se naše starší děti
chystaly k zápisu do velké školy.
Letos je skupina předškoláků početná. Je jich celkem 13. Do Němčické
školy je zapsáno 12 dětí. Máme
radost z každého pokroku, který
pozorujeme a snažíme se všestranně rozvíjet jejich schopnosti.
Staráme se o nabídku různorodých
činností tak, aby děti měly očekávané kompetence před vstupem do
základní školy. Dělíme si děti na
skupiny, tak abychom mohly lépe
pracovat s dětmi podle jejich věku a
schopností.
Děti velmi rády chodí na výtvarný kroužek, výrobky často zdobí
jejich pokojíčky. Snažíme se děti
učit hrou, ale taky chceme nabídnout činnosti, při kterých se pobaví.
V únoru jsme uspořádali
tradiční karneval ve školce. Sešlo
se nám 27 masek a musím říci, že byla jedna krásnější než
druhá. Tančili jsme, soutěžili a přišla k nám na návštěvu
babka, která si s námi dělala legraci a taky jsme ji pozvali na
taneček.
Co nás ale čeká v nejbližší době? Těšíme se ještě na
Karneval v KD, pohádku O drakovi, kterou nám přiveze
Divadýlko z pytlíčku, po Velikonocích začneme jezdit na
plavání, budeme se těšit na vycházky za zvířátky a snad se
vydáme i do lesa. Určitě pojedeme s dětmi na prima výlet a
než se rozloučíme s předškoláky, oslavíme Dětský den. Máme
- V.D.
se pořád na co těšit a to je moc dobře.

Zápis dìtí do MŠ

Děti budou přijímány v souladu se zákonem 561/2004 sb. o předškolním, základním,
středním…… vzdělání, § 35 podle následujících kritérií:

1. Přijímány budou děti s trvalým pobytem na území obce Němčice
2. Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že školné (250Kč/měsíc) bude za dítě
uhrazeno od září i tehdy, že do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku
3. Upřednostněny budou děti, u nichž je předpoklad pokračování ve vzdělávání u
téže organizace vzhledem k jejich pokračující adaptaci na kolektiv

Ve výběru budou upřednostněny (dle uvedeného pořadí)
a) předškoláci
b) děti na pravidelnou školní docházku
c) děti zaměstnaných matek
d) děti uchazeček o zaměstnání
4. Pokud bude naplněna kapacita školky dětmi na pravidelnou docházku, nebudou
přijímány děti na 5 dnů v měsíci
5. Pokud bude kapacita školky volná, mohou být přijímány děti matek na MD (dle
věku dítěte) i děti z jiných lokalit

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem MŠ. Dle
§ 183 zákona 561/2004 sb. se rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ provádí ve správním
řízení a odvolacím orgánem je krajský úřad prostřednictvím MŠ.
Zápis do MŠ v Němčicích se uskuteční
8.4.2008 v budově MŠ od 13.00-17.00 h.

K zápisu s sebou přineste:
a) rodný list dítěte
b) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

D.Urbánková
člen zastupitelstva pověřený problematikou školství

29.3. 10:00 Městská sportovní hala
MISTROVSTVÍ ČR V KARATE
29.3. 15:00 I. Zámecké nádvoří
UKÁZKA RITUÁLNÍ
LUKOSTŘELBY KJÚDÓ
27. - 29.3. hotel Zlatá Hvězda
DNY JAPONSKÉ KUCHYNĚ

Spoleèenská kronika

V období od ledna do března

hhgg

se v naší obci narodili
Vytlačilová Anežka
Karel Zavřel
Škeříková Nela
Voleský Jonáš
Racek Josef Hugo

(10/07)
(11/07)
(12/07)
(02/08)
(02/08)

Němčice
Člupek
Němčice
Zhoř
Němčice

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Landová Blažena
Zhoř
Slavíková Ludmila
Člupek
Štarmanová Vlasta
Člupek
Sršeň Stanislav
Zhoř
Kopecká Božena
Němčice
Doležalová Jarmila
Zhoř
Vavřínová Vladimíra
Člupek
Buchtelová Hana
Němčice
Pávek Ivan
Zhoř
Řejhová Marie
Němčice
Vebrová Zdeňka
Němčice
Hošek Antonín
Člupek
Fidra Oldřich
Člupek

hhgg

93 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

OBEC NĚMČICE

pronajme restauraci v Kulturním domě v
Němčicích
Restaurace s vybavenou kuchyní, výčepem,
jídelnou, salonkem, vše se zázemím
celkem 80 míst.
Objekt napojen na inženýrské sítě, u silnice II/358.
K dispozici byt 2+1.
Pronájem od 15.5. 2008, případně po dohodě.
Termín pro podání nabídek do 30.4. 2008.
Další informace na:
461 610 113
603 717 345
nemcice@uo.cz
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œ Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice
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1868 - 2008
140 let trvání divadelního ochotnického spolku
“Šlégl” v Nìmèicích

Letos oslaví náš Spolek divadelních ochotníků 140. výročí svého
vzniku. Je to příležitost k ohlédnutí za dlouholetou činností mnoha nadšenců
v dobách více či méně příznivých. Období od vzniku spolku až do roku 1968
podrobně zachycuje článek pana Františka Dubišara v minulém čísle našeho
časopisu.
V tomto příspěvku bych ráda nahlédla do kroniky, ve které je popsána činnost spolku od roku 1969 až do dnešních dnů.
My, kteří se snažíme v našem spolku pracovat dnes, máme úctu k
těm, kteří usilovali o šíření kultury v dobách minulých. Jsme rádi, že se i v
dobách zlých našli lidé, kterým záleželo, aby spolek nezanikl. I když byla
období, kdy se hrálo málo nebo vůbec ne, našli se ochotníci, kteří nebyli
lhostejní a spolek znovu obnovil svou činnost. Mám na mysli zejména období
od roku 1969–1982. Po dobu 15 let nebylo sehráno žádné divadelní představení. Nemohlo se hrát mimo jiné i proto, že sál byl zabaven a hospodářské
družstvo zde skladovalo obilí. Po dlouhé odmlce se pamětníci období, kdy
spolek vzkvétal - Jan Pavliš a Jaroslav Stráník - začali snažit o obnovení dlouholeté tradice divadelnictví v naší obci. Toto období mnozí pamatujeme a tak
si zkuste se mnou zavzpomínat:

r. 1983 - Jedenácté přikázání
r. 1984 - Palackého třída 27
r. 1985 - Lucerna
r. 1986 - Paní Marjánka matka pluku
r. 1988 - Naši furianti / na počest 120. výročí spolku/
r. 1989 - Chudák manžel
r. 1990 - Jak se kradou princezny
r. 1990 - 2000 - spolek připravil ve spolupráci s Mš a Zš v Němčicích
celkem 7 Výletů do pohádkového lesa
r. 2001 - Ferdinand spí/ první divadlo na jevišti nového Kulturního domu/
- Strašidlo Bublifuk
r. 2002 - Jehla v kupce sena;
- Cesta do pohádky a zpátky
r. 2003 - Ta myslivecká latina
r. 2004 - Rajčatům se letos nedaří
- Pražské švadlenky
r. 2005 - Dědoušek si namlouvá
r. 2006 - Jak čert vyletěl z kůže
r. 2007 - Dívčí válka
Hned první dvě představení po obnovení činnosti spolku byla
úspěšná a návštěva diváků vysoká. Lidé přistupovali k nácviku zodpovědně a
s nadšením, byli disciplinovaní a velmi jim záleželo na dobrém výsledku.
1985 - Lucerna
Cituji z kroniky:
„Tato klasická hra byla také velmi vydařená. Role byly dobře obsazeny, ohlas
publika byl nevídaný. 29. 3. 1986 se soubor s touto hrou zúčastnil Okresní
přehlídky vesnických divadelních souborův Dolní Dobrouči.''
Oceněni byli tito herci:
Jaroslav Stráník – za roli vrchního
Jaroslava Kodytková – za roli Haničky

Jan Karlík – za roli Kláska
Jana Klementová – za roli Kláskové
Jan Pavliš - za režii

.

1986 – Paní Marjánka, matka pluku
Cituji z kroniky:
„Role byly výborně obsazeny, představení nemělo slabá místa, ohlas publika
byl velký. Po obnovení spolku od r. 1983 to byla nejvydařenější hra. Následující rok byly sehrány další dvě reprízy. 13. března 1987 se soubor s touto hrou
opět zúčastnil Okresní přehlídky vesnických divadelních souborů v Dolní
Dobrouči.
Oceněni byli tito herci:
Jan Karlík - za roli řídícího učitele Vorlíčka
Jaroslava Kodytková – za roli Lidunky
Bohumil Vytlačil – za roli Kiliána
1988 – Naši furianti
Vrátím se nyní do roku 1988, kdy spolek oslavoval 120. výročí
vzniku. Pamatuji se na slavnostní předávání čestných uznání na sále Osvětové besedy v Němčicích. Na valnou hromadu byli pozváni všichni žijící
současní i bývalí členové našeho spolku.
Všem byla udělena Radou MNV v Němčicích čestná uznání.
Současně byly aktivní členové souboru vyzváni Janem Pavlišem, aby se
někdo z jejich středu pokusil o režii představení dle vlastního výběru a aby se
postupně zapracoval někdo z mladší generace ochotníků v režijní práci.
V kronice spolku je také článek z novin, který si dovolím ocitovat.
120 let divadelnictví v Němčicích
Po Jiráskově Lucerně a Tylově Paní Marjánce, matce pluku, sehráli
ochotníci ze souboru Šlégl při Osvětové besedě Němčice divadelní hru
Ladislava Stroupežnického Naši Furianti, kterou pro značný zájem reprízovali
ještě 4. června 1988. Touto hrou důstojně oslavili 120. výročí založení ochotnického souboru, který později po svém zakladateli získal i svůj název.
Od samého začátku působení prošlo divadelními hrami různých
žánrů a kvalit velké množství ochotníků, kteří se více či méně zapsali do
vzpomínek i srdcí všech, jež představení zhlédli. Ale i v současné době se
vytvořil kolektiv nadšenců pro divadlo, který přes nepříznivé podmínky je
ochoten obětovat mnoho volného času pro kulturní vyžití nejen svoje, ale i
spoluobčanů. Vždyť zde vedle pětiletého herce potkáte i pamětníka divadla
předválečného, kterým je Jan Karlík, jenž snese srovnání i s některými profesionálními herci. Avšak ani mladí nezůstávají pozadu a i když ještě tu a tam
nekušenost doplňuje zaujetí a nadšení, rostou z mnohých zodpovědní a dobří
herci. A proto byli také mezi těmi, kteří byli odměněni čestným uznáním za
rozvoj ochotnického divadla na vesnici, které ještě mnohdy za kulturním
vyžitím občanů ve městech pokulhává.
Proto nezbývá než všem, kteří se zasloužili o dobré jméno souboru
Šlégl, popřát mnoho úspěchů pro další roky jejich činnosti, dobré hry, ale
hlavně lepší podmínky pro zkoušky a uvádění nových představení.
Autorem článku v novinách je Bohumil Vytlačil
- Z kroniky spolku připravila Věra Doležalová

Èinnost spolku od roku 1990 do souèasnosti
V roce 1990 nastal zlom ve vývoji souboru. Jednak ve výběru hry, v režii,
ve výpravě a v celkovém pojetí hry. Zapojila se mladší část souboru a zkusila nacvičit hru podle svých představ, režie se ujal Bohumil Vytlačil.
Hra se jmenovala Jak se kradou princezny a premiéru měla 24. března v
hostinci u Buchtelů. Publikem, zvláště dětmi byla veselá pohádka přijata
dobře. Při přípravě se uplatnila nápaditost a tvořivost členů souboru. Splnilo
se jim po delší době přání zahrát si v pohádce, možná proto se ve svých
rolích tak dobře cítili. 1. dubna 1990 se soubor zúčastnil Okresní přehlídky
vesnických divadelních souborů v Dolní Dobrouči.

8. dubna 1990 bylo vyhodnocení soutěže. Oceněni byli:
Bohumil Vytlačil – za roli ministra Basy
Václav Kodytek – za roli ministra Kapičky
Jaroslava Kodytková – za roli saně Jůlinky
1990 – 1997
V tomto období náš spolek ve spolupráci s Mateřskou a základní školou v
Němčicích připravoval pro děti každý rok Výlet do pohádkového lesa. Výletů
bylo celkem 7.

Akce se konaly v lese poblíž chaty na Mladích. Výchozím místem byla louka
u Sedláčkova mlýna. Kromě toho jsme se každý rok sešli na Valné hromadě
spolku.
1997 - 2000
V těchto letech nastala v činnosti spolku odmlka. Teprve na jaře roku 2000
začali ochotníci nacvičovat veselohru Ferdinand spí. Přiblížil se totiž okamžik
otevření nového Kulturního domu v Němčicích.
2001
Tento rok je v historii spolku významný.
27. února 2001 se stal spolek právním subjektem.
7. dubna 2001 byl otevřen nový Kulturní dům hrou Ferdinand spí, v režii Jana
Pavliše

Cituji z kroniky:
“U příležitosti otevření Kulturního domu ochotníci nacvičili veselohru o třech
dějistvích “Ferdinand spí” aneb Františku, fuj, že se nestydíš! Tato hra byla
uvedena po dlouhé 11 roků trvající přestávce. Zájem publika byl veliký. Představení bylo úspěšné a po oba dva dny úplně vyprodané. Kapacita sálu je
přes 200 míst. Diváci se dobře bavili a oceňovali výkony herců. Tímto představením byl otevřen nový Kulturní dům v Němčicích. Ochotníci i celá veřejnost se velmi těšili na představení, kterým začala nová etapa v činnosti našeho spolku. Po dlouhé době jsme se dočkali nového sálu s prostorným
jevištěm. Získali jsme tak krásný prostor pro kulturní vyžití. Stavbu Kulturního
domu započal v 80. letech předseda MNV pan František Hubinka a stavbu
dokončil až po změně politických poměrů pan starosta ing. Josef Racek.
Diskusí o podobě jeviště se aktivně zúčastňoval předseda našeho spolku pan
Václav Kodytek. Zasloužil se o vybavení jeviště potřebnou technikou a spolu
s dalšími ochotníky vlastními silami a za pomoci sponzorů instalovali
osvětlení a další technické vybavení. Odpracovali přitom zdarma 380 hodin. “
V prosinci roku 2001 byla uvedena pohádka Strašidlo Bublifuk v režii Bódi
Vytlačila. Veselá pohádka měla velký ohlas u diváků všech věkových kategorií.
2002
V roce 2002 pan režisér Jan Pavliš s herci nacvičil hru Jehla v kupě sena.
Premiéra byla 27. 4. 2002.

Cituji z kroniky:
“Představení se vydařilo. Lidé se pobavili a potleskem ocenili snahu herců.
Svými výkony publikum překvapili nejen známí ochotníci, ale i nováčci na
jevišti našeho Kulturního domu.”
V prosinci roku 2002 byla na jevišti další premiéra, tentokrát v režii Bódi Vytlačila. Byla to pohádková hra o třech dějistvích Cesta do pohádky a zpátky.

Cituji z kroniky:
“Ochotníci připravili pod vedením Bodi Vytlačila nejen pro děti, ale i pro
dospělé pěknou pohádku. Diváci oceníli kulisy, kostýmy i hudební doprovod.
Po dvou měsících poctivé práce byli účinkující odměněni bouřlivým potleskem
spokojených diváků. Pohádka měla reprízu v Dolní Dobrouči.”
2003
V tomto roce paní Jana Klementová a pan Jan Pavliš nacvičili s ochotníky
frašku se zpěvy o nevydařeném honu Ta myslivecká latina

Cituji z kroniky:
“Paní Jana Klementová a p. Jan Pavliš nacvičili s ochotníky velmi vydařené
představení. Ukázalo se, že je mezi námi řada velmi dobrých herců, ale i
zpěváků.”
2004
V květnu roku 2004 měla premiéru hra Rajčatům se letos nedaří

Cituji z kroniky:
“Režisér Boďa Vytlačil vybral tentokrát hru, která se svým námětem velmi liší
od těch, co jsme byli zvyklí vídat na našem jevišti. Byla však přijata vnímavými diváky velmi dobře. Hra diváky nejen pobavila, ale také vedla k zamyšlení
nad mezilidskými vztahy, které se formovaly v průběhu děje.”

V listopadu roku 2004 byla sehrána hra Pražské švadlenky v režii p. Jana
Pavliše a p. Jany Klementové. V této hře dostali příležitost mnozí mladí herci.
11. 12. 2004 byl velmi pěkný předvánoční koncert, ve kterém vystoupila jako
host zpěvačka Jitka Zelenková.
2005
Letos se režie ujala p. Jana Klementová připravila pro diváky hru Dědoušek
si namlouvá. Hra byla uvedena nejen na našem jevišti, ale byla reprízována
také ve Strakově.
2006
Bóďa Vytlačil v tomto roce opět vybral pro pobavení velkých i malých diváků
pohádku Jak čert vyletěl z kůže.

Cituji z kroniky:
“Je zapotřebí poznamenat, že Boďa Vytlačil vybral velmi ”pěkný kus“. Role
byly dobře obsazené. Pohádka byla vydařená a líbila se velkým i malým
divákům. Herci rádi vzpomínají na chvíle při premiéře sedmi reprízách.
Pohádku vidělo 1100 diváků. V České Třebové nás čekal vyprodaný sál 328
diváků.”
30. 12. 2006 byl hodnotný předvánoční koncert chlapeckého sboru a Hradce
králové Boni pueri.

Cituji z obecního časopisu Zlatý pásek:
“Sál Kulturního domu byl zaplněn do posledního místečka. Již samotný
začátek koncertu, kdy chlapci nastupovali se zapálenými svíčkami tmavým
hledištěm za zpěvu prvního chorálu, sliboval velký zážitek. A ten se skutečně
dostavil. Boni Pueri předvedli, proč jsou tak oblíbení u nás i ve světě. Jejich
interpretace nemohla nechat nikoho na pochybách, že udělal dobře, když
věnoval čtvrteční večer kultuře.”
2007
V tomto roce se ukázalo, že v našem souboru jsou lidé, kteří mají odvahu jít
za svým cílem. Znamená to však ukrojit si hodně ze svého volného času a
nebát se splnit si své sny. Myslím teď na první režii Martiny Pavlišové ze Člupku, která tu odvahu měla. Zkusila si dát dohromady lidi, kteří chtějí hrát, ale
často mají mnoho dalších povinností v práci i doma. Poznala také odpovědnost režiséra za celé představení. Ale stálo to za to.
Dívčí válka měla opravdu velký úspěch. Hrála se 9. a 10. 3 2007 v Němčicích
a pak byla 6x reprízována. Hra měla velký úspěch, diváci se výborně bavili a
herci si užívali potlesk na otevřené scéně.
Věřím, že i v dalších letech bude dost nadšenců, kteří to nevzdají a budou dál
pokračovat v ochotnické práci našeho spolku.
Hlavní náplní činnosti našeho spolku je hraní divadla, ale od roku 2002 máme
další tradiční akce:
Divadelní plesy
Dětské karnevaly
Předávání Oskarlů u Bódi na chaloupce
Účast na Dětských dnech v Mateřské školce
Každoroční Mikulášská nadílka v Základní a v Mateřské škole
Zájezdy do divadla (Brno, Pardubice)
Koncerty se zajímavými hosty
Moc bych si přála,abychom po nějakém čase, třeba při dalším kulatém výročí
spolku mohli říci, že to všechno stálo za to a že ten TYJÁTR JE PRÍMA!
- Připravila Věra Doležalová

10. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
ANTONÍNA BENNEWITZE

Neděle 6. dubna
Slavnostní odhalení pamětní desky Antonína Bennewitze
s doprovodným programem – Přívrat v 11.00 hodin

Zahajovací koncert – Česká Třebová - Malá scéna v 19.30 h
BENNEWITZOVO KVARTETO
Program: L. van Beethoven, L. Janáček, J. Brahms

Vstupné Kč 120,-Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 h před začátkem u pokladny.

S p o r t

UKÁZKY KARATE

-

NO GRAVITY CAMP – 10. ročník

V sobotu 16. února 2008 se část našeho němčického oddílu zúčastnila
ukázek karate na No Gravity Show ve svitavské hale „Na střelnici“ ku
příležitosti 10. ročního No Gravity Campu ve Svitavách.
Svoje první vystoupení zakusili i Filip
Matoušek a Terezka Vrbická. S trémou se poprali velice dobře, to spíš ti
starší měli rozklepaná kolena.
Smyslem ukázky bylo předvést karate
kata, ze které vychází i škola freestyle
karate. Mimo naše vystoupení zde
probíhaly ještě doprovodné ukázky
Fitbox cvičení, Capoeiry a soutěž ve
free style karate rozdělená do kategorií dle technické pokročilosti účastníků. Byla to zajímavá podívaná.

PÁSKOVÁNÍ

Program, který byl
původně připraven pro
účastníky kempu a
možná pár hostů, i přes
minimální propagaci
přitáhl nakonec na 500
diváků, kteří takřka
zaplnili
svitavskou
sportovní halu

17. února 2008

Dne 17.2 2008 proběhly zkoušky na technické stupně - “páskování“ oddílů
TJ Jiskra Litomyšl a Karatedo Němčice ve sportovní hale v Litomyšli. Zkušební komisař byl vedoucí litomyšlského oddílu Jirka Smékal.
Zkoušek na 8 kyu se z našeho oddílu zúčastnili:
Tereza Vrbická
Filip Matoušek
Jiří Veselý
Martin Lustyk
Na 5 kyu se rozhodl zúčastnit:
Pavel Suchánek

Zkoušky proběhly v neděli. Zúčastnilo se
poměrně dost adeptů karate, přibližně třicet.
Byli jsme rozděleni do několika skupin. Na
těch, co byli poprvé na páskování, byla znát
určitá nervozita. „Nevěděli jsme do čeho
jdeme.“ Nechtěli jsme zklamat sebe i našeho trenéra a my starší jsme dokonce
vynechali tradiční sobotní návštěvu
pohostinství, přeci jenom sport a alkohol
nejdou do sebe. Anebo ne? ☺ ☺
Svoji kvalitou cvičení jsme ale
ukázali, že jsme byli dobře
připraveni a vše proběhlo bez
větších problémů, i naši mladší členové Terezka s Filipem (asi taky
vynechali ☺ ☺ ☺ ……) dokázali, že
i za kratší čas strávený v oddíle se to
dá zvládnout. Zkoušku jsme všichni,
s kapičkou potu na čele, úspěšně
složili. Na dalším tréninku jsme
obdrželi diplom s gratulací trenéra.

V o l n ý

/

è a s

Šachy

/

Letošní rok 2008 jsme zahájili nevalně, pořádným ,,výpraskem“ v České Třebové, kde jsme v celku organizovaně prohráli 4:1. Nezadařilo se našim
tradičním oporám (prohráli M. Pail, M. Pěkník, V. Vrbický, remizovali J. Racek a
L. Hůlka). Snad jsme si tímto smůlu pro letošek již vybrali, protože následující
naše zápasy končily vítězstvím.
Dne 20.1. 2008 jsme v domacím prostředí nastoupili proti TJ Štefanides
Polička D a zvítězili 4:1 (vyhráli M. Pail, K. Jasanský, F. Myška, J. Racek,
prohrál J. Dubišar). K následujícímu zápasu jsme zajeli do Lanškrouna k zápasu proti ŠK Tropic Lanškroun B. Po vyrovnaném průběhu jsme těsně zvítězili
3:2 (vyhráli M. Pěkník, K. Jasanský, J. Racek, prohráli L. Hůlka a J. Pokorný).
Další domácí zápas s ŠK Tropic Lanškroun A, skončil spravedlivou remízou,
kdy se remízovalo i na všech šachovnicích (nastoupili K. Jasanský, F. Myška,
L. Hůlka, J. Racek, D. Šaradín).
V březnu jsme vyrazili opět do Lanškrouna, proti jinému lanškrounskému
oddílu, proti TJ Lanškroun D, kde hrají především začínající šachisté, cca od 10
let. Nepodléhejte ale klamným představám, že děti neumějí hrát šachy. Naopak,
hrajeme s nimi již nějaký rok a neustále se zlepšují. A řekl bych, že vypjaté situace při partiích někdy zvládají lépe než již životem otřelí dospěláci. V některých okamžicích, kdy já bych již šachovnici, být na jejich místě, nejraději
vyhodil z okna, oni s klidným a mramorovým obličejem hráče pokeru, bojují až
do samotného závěru, kdy před posledním, k matu (MAT – šachová prohra)
vedoucím tahem elegantně a s nadhledem vzdají. Berme tuto úvahu trochu s
nadsázkou, protože každý chce vyhrát a nikdo neprohrává rád, ale něco na tom
dozajista bude. Zpět k vlastnímu zápasu. Protivníci potvrdili předchozí věty a
pěkně nás potrápili. Po vyrovnaném průběhu jsme zvítězili 3,5 :1,5 (vyhráli M.
Pail, K. Jasanský, J.Racek, remizoval J. Pokorný, prohrál V.Vrbický).
Do konce sezony nám zbývají ještě dvě utkání. Loňské prvenství již určitě
neobhájíme, byť máme pouze jednu porážku a jako jediní jsme dokázali porazit současného lídra naší skupiny ŠK Svitavy B. Rozhodně se ale o zbývajících
6 bodů ještě popereme.

Družstvo
1. ŠK Svitavy B
2. TJ Jiskra Litomyšl B
3. TJ Sokol Němčice
4. ŠK Tropic Lanškroun A
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová C
6. TJ Štefanydes Polička E
7. TJ Lanškroun C
8. TJ Štefanyde Polička D
9. ŠK Tropic Lanškroun B
10. ŠK Svitavy C
11. TJ Lanškroun D
Poř.
1.
2.
3.
4.
9.
16.
23.
35.

Jméno
Jedlička Eduard
Čuma Jan
Palla Stanislav
Racek Josef
Jasanský Karel
Myška František
Pail Milan
Pěkník Milan
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27
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oddíl
ŠK Svitavy B
ŠK Svitavy B
ŠK Tropic Lanškroun A
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice

DC S.L.Z.A. Nìmèice
Chtěli bychom oznámit všem příznivcům šipek :

F Od března 2008 jsme změnili hrací místo. Nově nás

Skóre
33:12
26,5:13,5
24,4:15,5
24:16
22:18
21:19
17,5:22,5
17:23
17,5:27,5
11,5:28,5
10,5:29,5
body
8,0/9
6,5/7
6,0/8
6,0/8
5,0/6
4,5/5
4,0/5
3,0/5

0

najdete v právě založeném Sport baru ve sklepních prostorách Kulturního domu. Vchod od garáží je označen.
Trénovat budeme každý pátek od 19:00 hod. a v neděli od 16:00 hod. budou
zpravidla probíhat ligové zápasy. Tímto si dovolujeme pozvat naše případné
fanoušky k přátelskému posezení.
Nábor nových hráčů pro vytvoření dalšího družstva pro sezonu 2008-2009.
Všichni případní zájemci se mohou přihlásit každý pátek od 19.00 hod. na
hracím místě, a to do konce května 2008. Nebojte se, víme, že to umíte !!!
Zatím jsme na pěkném třetím místě v 1.lize Svitavska. Budeme se snažit
toto umístění alespoň udržet, když ne zlepšit.
Připravujeme nové pojetí turnajů od podzimu 2008. Bližší informace v
příštím vydání Zlatého pásku.
- Za DC S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas ml.
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1. kolo ligy karate 2008

12. ledna .2008 Ústí nad Labem

Naší zástupkyní v lize dorostenek a starších žákyň byla Lenka
Jůzová. Původně měla startovat za Výběr pardubického kraje, ale ten se nepodařilo dát dohromady, takže nakonec zastupovala tým Spartak HK, který je v
současné době jeden z nejlepších oddílů v ČR. V týmu byly celkem čtyři,
naše Lenka, Veronika Jandová z Litomyšle a dvě hradecké karatistky. Denisa
Martinková a Marcela Pospíšilová. V každém utkání proti sobě nastupují v

STOLNÍ TENIS

Poslední sobota roku 2007 patřila stolnímu tenisu. Proběhl tradiční
vánoční turnaj neregistrovaných. Dopoledne se utkali žáci základních škol,
kterých se sešlo pouze 6 (z toho 3 místní!). Žáci se utkali systémem „každý
s každým“.
Nízký počet účastníků pokračoval i odpoledne, kdy se přišlo stolním tenisem pobavit 12 mužů a 2 ženy. Ti se utkali ve 3 skupinách o postup
do vyřazovacích bojů. Postoupilo celkem 8 hráčů a ti, kterým se postup nezdařil se střetli mezi sebou o umístění. Nižší účast paradoxně
nahrála tomu, že všichni odehráli více utkání než minulé roky,
protože o umístění hráli všichni o ne pouze nejlepší osmička. Po
skončení dvouher následovali tradiční čtyřhry, kterých se zúčastnili v
podstatě všichni hráči!
Pořadí muži+ženy
1. Rossler Milan
2. Beneš Václav
3. Jasanská Petra
4. Crha Jan
5. Škeřík Jiří ml.
6. Škeřík Ivan
7. Kubíček Kamil (Choceň)
8. Beneš Pavel

různém pořadí vždy tři závodnice. Pro holky to znamenalo, že vždy jedna byla jako náhradnice, ale postupně
se na tatami dostaly všechny.
V prvním kole dostaly celkem lehkého
soupeře z Českých Budějovic. V prvním zápase nastoupila Lenka a vyhrála 3:0. V druhém nastoupila
Denisa, která remizovala 1:1 a v třetím ukončila boj
Marcela rovněž s remízou 3:3.
V druhém kole jsme se setkaly s domácím
týmem Kamura. Kamura ryu měla pouze dvě zástupkyně, což nahrávalo našim holkám. V
prvním zápase nastoupila Marcela, ale
prohrála 3:0, takže druhý zápas musel vše definitivně rozhodnout. Nastoupila v něm Lenka. Celý zápas prohrávala 1:0, ale v
poslední sekundě kopla mawaši, čímž porazila soupeřku 2:1.
V třetím kole jsme se setkaly s dalším domácím týmem
od pana Rajchrta. Jako první nastoupila Verča, která soupeřku
hravě porazila 3:0. V druhém zápasila Marcela, ale bohužel se
soupeřkou prohrála. V posledním rozhodujícím zápase (stav po
prvních dvou kolech 1:1) nastoupila Denisa. Bohužel soupeřka
reagovala nepřiměřeně na Denisy kontakty, takže nakonec jsme
prohrály.
Ve čtvrtém kole a zároveň posledním jsme dostali
Liberec. V prvním zápase nastoupila Marcela, která remizovala.
V druhém kole bojovala Verča a soupeřku s přehledem porazila
4:0. Zrovna tak si poradila se soupeřkou i Lenka, a to znamenalo další úspěch pro Spartak HK.
Celkový stav utkání. Tři výhry a jedna prohra. Holky nasbíraly bodíky potřebné k celkovému dobrému umístění. Ještě
se budou konat další dvě kola, takže holkám držíme palce, aby
se jim vedlo aspoň tak dobře jako v Ústí n. Labem.
Již třetí rok se hrálo o putovní pohár, kde platí, že pokud někdo
zvítězí třikrát - pohár mu zůstává. 3.ročník = 3. vítěz, tak to vypadá, že pohár
bude ještě dlouho putovat.
Na závěr chci poděkovat sponzorům za podporu, Stanislavu
Tkadlečkovi za ozvučení, spolupořadatelům za spolupráci a hráčům za účast.
Dovolte mi pozvat Vás na příští turnaj, který by se měl konat 27.12.2008.
- Ivan Škeřík

Pořadí žáci
1. Bureš Lukáš (Sloupnice)
2. Rossler Jan (Sloupnice)
3. Beran Tomáš
4. Rosslerová Monika (Sloupnice)
5. Beneš Václav
6. Pár Stanislav

Pořadí čtyřhry
1. Rossler Milan a Kubíček Kamil
2. Jasanská Petra a Hrdina Ladislav
3. Beneš Pavel a Šauer Pavel
4. Crha Jan a Šos Miloslav
5. Škeřik Ivan a Škeřík Jiří st.
6. Beneš Václav a Beneš Václav ml.
7. Benešová Hana a Škeřík Jiří ml.
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