Zpravodaj
Obecního úøadu
Nìmèice
• Jaro 2012 •
• ROÈNÍK X •
Vychází pro
osady
Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka
S l o v o

S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
zima je snad za námi a jaro klepe na dveře. Aniž by se to z počátku zdálo, letošní
zima byla řádná a dlouhá, což nám každému jistě potvrdil letmý pohled do uhelny
nebo dřevníku. Myslím ale, že jsme tu letošní zimu překonali celkem dobře.
Samozřejmě věčné téma k diskusi – zimní údržba. Snažíme se v rámci našich
možností zajistit sjízdný stav místních komunikací. Kolikrát váháme, jestli sypat
nebo prohrnovat, když napadne celých 5 cm sněhu. Všechno stojí peníze, a tak se
někdy rozhodnout pro to správné řešení není zrovna jednoduché. Stane se, že
někdy se to ne úplně povede a pak jsou všichni okolo hrozně moc chytří co se a jak
mělo udělat. Je jiná doba, než byla dříve. Dříve když někdo přišel do práce později,
protože nejel kvůli sněhu autobus, tak se toho obvykle zase tak moc nestalo. Dnes,
když to někdo udělá 2x po sobě, tak je schopen zaměstnavatel toho někoho pomalu vyhodit. Používáme a objednáváme takovou techniku, techniku i větší co do
velikosti a váhy, kde odvedená práce je přímo úměrná velikosti, bohužel se stane,
že se někde napáchá škoda, především ve Zhoři. Nemůžeme všechny cesty, když
hodně zachumelí, uklízet malým nakladačem UNC a naše možnosti jsou taky limitované. Takže jestli někde vznikly škody, nahlaste je na Obecním úřadě a budeme
hledat způsob jejich náhrady. Ještě závěrem něco k zimě. Někdy mám hodně silný
pocit, že se běžné zimní situace záměrně medializují a zveličují. Prostě v zimě
skutečně někdy chumelí, někdy mrzne a ba dokonce je někdy i ledovka. Mám často
pocit, že hlavním důvodem je cílené stresování lidi, aby měli stále pocit strachu. Ale
to je, a to mi věřím potvrdíte, zřejmě globální trend – čím hůř, tím lépe. Na strachu
se dá dost dobře vydělávat ( vymyslí se třeba nějaká chřipka a tak ). Stačí si koupit
noviny nebo si pustit televizi, prostě je to tragedie za tragedií. Jak bylo již vícekrát
řečeno, je blbá doba. A právě proto bychom s tím měli začít sami u sebe bojovat,
jinak nás to semele. Po malém filozofování se vraťme raději zpět do naší obce.
Máme rozpočet na rok 2012. Schválený byl 29.2 2012 jako přebytkový s příjmy ve
výši 10.963.500,- Kč a výdaji ve výši 10.371.300,-, kde přebytek bude použit na
úhradu úvěrů obce. Společně byly schváleny závazné ukazatele a následně i
rozpočtový výhled na roky 2013-2017. Rozpočet je opět poměrně napjatý, stejně
jako každý rok. V rámci schváleného rozpočtu počítáme především s výměnou
oken v ZŠ a MŠ, dále s opravou terasových střech a střech na parketě na Člupku, s větší opravou vodovodu na Podrybníku a opravami výtluků v místních komunikacích. Dále počítáme s rozšířením osvětlení na Pudilce, s instalací nového
dopravního značení na Člupku a ve Zhoři a s dalšími drobnějšími opravami a
investicemi.
Zkoušíme také štěstí a žádáme o nějaké dotace. Tradičně jsme požádali Pardubický kraj o dotaci na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů a o dotaci z
Programu obnovy venkova (POV) na opravy terasových střech. Dále jsme požádali
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výměnu oken v ZŠ a MŠ Němčice a
podali jsme žádost o dotaci na techniku do Operačního programu životního
prostředí. Té poslední moc šancí nedávám. V opačném směru v rozpočtu opět
kalkulujeme s dotacemi pro složky a organizace v obci a nejen v ní.
Informace k probíhajícím aktivitám (již tradičním). Tak ta největší. Protipovodňová opatření Němčice. Pokročilo se v případě projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení. Bylo požádáno o změnu, rozšíření Rozhodnutí o umístění stavby a další dotčené pozemky stavbou úpravy potoka. Probíhají další činnosti, povolení s kácením stromů a křovisek v místě stavby poldrů, žádost o vyjmutí pozemků
dotčených stavbou ze ZPF (zemědělský půdní fond), probíhají jednání o přístupech
a příjezdech na budoucí staveniště. Tak se jednalo o pohledovém provedení
opěrných betonových zdí a třeba také o barvě zábradlí na těchto zdech a mostech
( bude hnědé ). Řeší se průběžně i jiné věci jako např. výjimka na stavbu v
chráněném území apod.
Je toho opravdu dost, na co člověk v úplně tom prvním záměru, nápadu ani
nepomyslel. Přijdou určitě i další záležitosti, které možná trochu zvednou hladinu
adrenalinu v krvi, ale věřím, že vše nakonec vyřešíme k prospěchu celé stavby a
nás všech.
Postupujeme pomalu dále i v další „sesterské “ akci v případě projektové doku-

mentace na polder na Pudilce. Tam krom získání Rozhodnutí o umístění stavby
řešíme přípravu financování celé akce včetně žádosti o dotace. Předpokládáme
podání žádosti o dotaci do podzimní výzvy z OPŽP.
Chodník Zhoř. Tak tam jsme doslova i do písmene na chvilku zamrzli. Příděl
sněhu znemožnil doměření částí pozemků pro protažení chodníku až na okraje
části obce ve Zhoři. Teď je již opět všechno v pohybu a budeme se snažit co
nejrychleji získat Rozhodnutí pro umístění stavby a následně pokračovat v další
přípravě projektu.
Průběžně řešíme i další věci, které nám okolnosti přinesou. Silné mrazy v době
nedávné způsobily i časté poruchy vodovodu. Bylo jich celkem 5 během cca 5
týdnů. Takovouhle četnost poruch tedy ještě nepamatuji. Prioritní opravy vodovodu
způsobily i zpoždění opravy poruchy na veřejném osvětlení směrem na Člupek. Teď
máme tuto část provizorně připojenou a poruchu najitou. Nachází se v blízkosti silnice II/328 a připravujeme její opravu.
Musíme také nějak vyřešit nedostatečnou kapacitu propustí na dolní křižovatce
v Němčicích směrem na Sloupnici. Tam pravidelně při táních nebo větších deštích
dochází k zaplavování silnice II/360, což rozhodně není dobré. Již jsem celou
záležitost několikrát projednával se SÚS Pardubického kraje, zatím bez výsledku.
Jistě také sledujete všeobecnou situaci. Vůbec se mi nelíbí připravovaná reforma školství, kde potichoučku ze státu přesunují náklady na úhradu části mzdových
prostředků (cca 30%) na zřizovatele. Zvyšují se normativní počty žáků v jednotlivých třídách, což se ne vždy podaří naplnit a následně to povede k uzavírání
malých škol především na vesnicích. Zřejmě je ideálem velká třída s velkým
počtem dětí. Myslím, že si umíme všichni celkem dobře představit kvalitu výuky. A
pak někdo překvapeně spráskne ruce překvapením nad tím, jak kvalita našeho
školství překvapivě klesá. Nedávno jsem si přečetl článek v novinách o návrhu na
obsazování míst v mateřských školkách. Po přečtení článku a článků souvisejících
na celé straně jsem se musel vypravit ven na čerstvý vzduch. To se již opravdu
nedá vydržet. Zdržím se raději komentáře, ale kdo má zájem, tak si je najde v
Orlickém deníku ze dne 28. 2. 2012, strana č. 2. Kdo ji nenajde, rád mu ji zapůjčím
k nahlédnutí zdarma. Mám neustále sílící pocit, že je někde něco zatraceně špatně. Vezměte si jen (já to ale již raději nesleduji) ty nehorázné věci ze sfér, které řídí
a rozhodují o této zemi a jejich občanech. To by snad nevymyslel žádný pohádkář.
A proto mi dovolte abych i já řekl na závěr jednu pohádku:
O spokojeném človíčkovi
Narodil se človíček v rodině, kde se měli rádi a pracovali, aby se měli lépe a
lépe. Človíček chodil nejdříve do mateřské školy a následně i pak do školy základní a střední. Protože byl zvídavý zašel tedy i na školství vyšší, až pak i nejvyšší.
Protože měl zájem, stejně tak jako jeho rodiče, tak přispíval do bezplatného školství co mohl. Po ukončení studií začal pracovat a rozhlížel se kolem. Po čase se
rozhodl, že i on si pořídí vlastní rodinu, svého malého človíčka a domeček. Postavil
dům a také zasadil strom. Protože peněz nikdy mnoho neměl, zapůjčil si peníz
hypotéční. Měl to pěkně spočítáno, že za 25 let, tedy v 55 letech bude prost všech
závazků. Za dnem utíkal den a život se pomalu překlápěl. Bohužel nedopadlo to
dobře, jak to v pohádkách bývá. Skutečně v 55 letech splatil dluh, ale ke všemu v
roce tom i o práci přišel. Vypravil se tedy na úřad, kde mu sdělili, že již o něj zájem
není, ale aby nějaký groš dostal, musí nějaký čas v oranžové vestě po ulicích
papírky sbírat. Človíček tedy sbíral co měl po dobu co měl. Poté mu vrchnost řekla
ať k dalšímu úřadu jde, aby groš na chleba dostal. Tam ho přijali vlídně a že žádost
s ním hned sepíší. Jméno, věk, bydliště a tak, ale copak, copak, vy máte barák
???!! Milý pane od nás nic nežádejte, barák prodejte a za ten peníz chleba si kupte
a nás již neotravujte.
Jaké poučení z toho plyne: celý život nedělej nic, nebudeš mít nic, nebudeš
muset nic platit a ještě se za to všechno nic vrchnost o tebe dobře postará. (je to
jen pohádka, ne vše v ní zcela odpovídá realitě, proto případná podobnost s
konkrétními jevy je čistě náhodná ). No to jsme se pěkně „pobavili“ na závěr. Tak
zlé to snad opravdu není, ale k zamyšlení určitě. Čeká nás nejkrásnější období v
roce, chtěl bych tedy popřát všem příjemné prožití nadcházejících jarních měsíců
a blížících se Velikonoc a budu se opět těšit na setkání s vámi.
- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
130/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
28.11.2011. (6,0,0)
131/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt: ,,Snížení prašnosti na území obce Němčice“ na Státní fond životního
prostředí z operačního programu životního prostředí. (6,0,0)
132/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příkaz k provedení inventury 2011 k 31.12.2011 a jmenný seznam složení inventárních komisí. (6,0,0)
133/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice požaduje dodržení polohy a rozsahu
územních rezerv UR1A a UR1B pro variantní řešení trasy R 35 dle územní
studie: Vymezení koridorů pro umístění stavby rychlostní komunikace R 35 u
Litomyšle, zpracované Optima spol. s.r.o., v roce 2010. (6,0,0)
134/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo výši poplatku za TKO ve výši
480,- Kč/rok/osoba. (6,0,0)
135/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
7.12.2011. (6,0,0)
136/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice v souladu s §13 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové provizorium pro
období od 1.1.2012 do schválení rozpočtu obce Němčice, měsíční výdaje ve
výši 1/12 ročních výdajů roku 2011. Předpoklad schválení rozpočtu do
29.2.2012. (6,0,0)
137/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Němčice. (6,0,0)
138/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o výpůjčce nádob
na separovaný sběr č. OS 2011 200 00702, výpůjčka 4 kontejnerů na plast a
2 kontejnery na bílé sklo. (6,0,0)
139/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o výpůjčce nádob
na separovaný sběr č. OS 2011 200 00790, výpůjčka 1 kontejneru na barevné
sklo. (6,0,0)
140/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 2 ks jírovce maďalu
a ukládá provést náhradní výsadbu v počtu 4 ks listnatých dřevin. (5,1,0)
141/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo skácení 2 ks jasanů u čp.
60 v Němčicích a doporučuje úpravu koruny ozdravnou prořezávkou k jejímu
odlehčení a celkové revitalizaci uvedených dřevin. (5,1,0)
142/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení Nájemní smlouvy na byt v objektu čp. 162 a prodloužení pracovní smlouvy na pozici správce
Sportovního areálu Němčice do 30.6.2012. (6,0,0)
143/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Mgr. Danu Urbánkovou za
člena Rady školy ZŠ a MŠ Všeználek Němčice. (5,1,0)
1/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
18.1.2012 (8,0,0)
2/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání, číslo smlouvy centrálního zadavatele: 2011-39-p, mezi Obcí Němčice a Regionem Orlicko – Třebovsko, na
dodávku zemního plynu pro obec Němčice. (8,0,0)
3/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání, číslo smlouvy centrálního zadavatele: 2011-38-e, mezi Obcí Němčice a Regionem Orlicko – Třebovsko, na
dodávku elektrické energie pro obec Němčice. (8,0,0)
4/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání, číslo smlouvy centralního zadavatele: 2011-41-p, mezi Obcí Němčice a Regionem Orlicko–Třebovsko, na
dodávku plynu pro Základní školu a mateřskou školu Všeználek, Němčice 114.
(8,0,0)
5/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání, číslo smlouvy centralního zadavatele: 2011-40-e, mezi Obcí Němčice a Regionem Orlicko – Třebovsko, na
dodávku elektrické energie pro Základní školu a mateřskou školu Všeználek,
Němčice 114. (8,0,0)
6/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo členský příspěvek do Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 28.770,- Kč a do Regionu Orlicko – Třebovsko ve
výši 19.000,- Kč na rok 2012. (8,0,0)
7/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o odborné pomoci
mezi obcí Němčice a Městskou knihovnou v České Třebové, schválilo částku
na nákup, obalení a rozvoz knih pro Obecní knihovnu Zhoř ve výši 15,- Kč/obyvatele Zhoře, tedy celkovou částku ve výši 3.825,- Kč na rok 2012. (8,0,0)
8/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prominutí nájmu za sál KD
Němčice při konání Výroční valné hromady dne 21.1.2012 Spolku divadelních

ochotníků ,,ŠLEGL“ Němčice. (8,0,0)
9/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prominutí nájmu za sál KD
Němčice dne 18.2.2012 při konání sportovní akce turnaj v líném tenise pro
veřejnost. (8,0,0)
10/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č.
3/2011 obce Němčice ze dne 31.12.2011. (8,0,0)
11/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
29.2.2012 (6,0,0)
12/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo ukončení nájmu restaurace
Kulturního domu s nájemcem p. Lukášem Pakostou dohodou k 29. 2. 2012.
Pověřuje starostu a majetkový výbor převzetím restaurace a vypořádáním vzájemných pohledávek a závazků. (7,0,0)
13/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vyúčtování obecního plesu ze
dne 28.1.2012 s odvodem 10.257,- Kč do obecní pokladny. (8,0,0)
14/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo č. 02/2012 na
zhotovení projektové dokumentace na akci: „Protipovodňová opatření
Němčice – poldr č. 4 - změna“ ve výši díla 80.000,- Kč bez DPH. (8,0,0)
15/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí se změnou licence 700901 na
lince Litomyšl-Sloupnice-Ústí nad Orlicí a se zařazením zastávek v obci
Němčice na této lince. (8,0,0)
16/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí s využitím znaku obce
Němčice na předmětech sběratelské kolekce „BUTTON“ (8,0,0)
17/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo finanční podporu ve výši
1.000,- Kč na rok 2012 pro SONS Česká Třebová (8,0,0)
18/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci šipkařskému oddílu na
rok 2012 ve výši 8.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování do 30.11.2012. (8,0,0)
19/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci pro SAMURAI, klub
bojových umění, ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování do
30.11.2012. (8,0,0)
20/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci pro TJ SOKOL –
cvičení s dětmi na rok 2012 ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování do
30.11.2012. (8,0,0)
21/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost o finanční příspěvek
pro NIPI ČR, KO Pk, a.s., středisko sociálních služeb Salvia Svitavy ve výši
35.000,- Kč (8,0,0)
22/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice nebude vyhlašovat konkurz na místo
ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Všeználek Němčice. Podnět k vyhlášení konkurzu nebyl dán ani ze strany České školní inspekce ani Radou
školy při Základní škole a mateřské škole Všeználek Němčice a zřizovatel
automaticky využil právo prodloužení o další 6 leté období. (8,0,0)
23/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks jasanu a 50 m2
keřů na p.p. 758/1 a skácení 3x vrby, 1 jasanu a 85 m2 keřů na p.p. 759, vše
ve vlastnictví obce Němčice. (8,0,0)
24/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočet obce Němčice na
rok 2012 jako přebytkový. Z přebytku budou hrazeny úvěry obce. Příjmy ve
výši 10.963.500,- Kč, výdaje ve výši 10.371.300,- Kč .
Dále byly schváleny závazné ukazatele pro:
a) Obec Němčice
– dodržení schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu
b) SDH Němčice – organizační složka obce
– dodržování rozpočtu v rámci položek a paragrafů
c) ZŠ a MŠ Němčice – příspěvková organizace obce
– hospodaření v rámci poskytnutého příspěvku obce
d) Příjemci dotace obce
– využití a vyúčtování dotací dle podmínek uvedených ve smlouvách
(8,0,0)
25/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočtový výhled obce
Němčice na roky 2013-2017. (8,0,0)
26/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 10 ke smlouvě č.
45/2003/O o nakládání s odpady mezi obcí Němčice a LIKO Svitavy, a.s., o
stanovení odměny ve výši 546.840,- Kč. (8,0,0)
27/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přijetí revolvingového úvěru
ve výši 300.000,- Kč (Komerční banka) na dobu 1 roku na krytí dočasného
nedostatku finančních prostředků. (8,0,0)
28/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo uzavření MŠ při Základní a
mateřské škole Všeználek Němčice v době prázdnin v délce trvání 5 týdnů, a
to od 2. úplného červencového týdne včetně. (8,0,0)
hlasování - (pro – proti – zdržel se)

SDH Nìmèice

ROZPOÈET Obce Nìmèice pro rok 2012
Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z přijmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odapd
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozovaný VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu (na správu
Převody z rozpočtových účtů (FKSP)
Pěstební činnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Poř. a zach. a obnova hodnot kultut. nar. a his
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed. j.
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
K. služby a územní rozvoj (KD)
Svoz TKO (EKO-KOM)
Zastupitelstvo
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Obecní příjmy (dividendy České spořitelny, a.s)
CELKEM Příjmy

1.470.000,300.000,130.000,1.250.000,230.000,3.400.000,432.000,10.000,2.000,2.000,50.000,10.000,870.000,310.500,55.000,330.000,840.000,600.000,1.000,1.000,3.000,240.000,5.000,70.000,100.000,1.000,1.000,230.000,20.000,10.963.500,-

Jako každoročně, i letos je začátek roku ve znamení výročních
schůzí. 7. ledna jsme na naší Výroční valné hromadě zhodnotili činnost za uplynulý rok. Akce, které jsme loni pořádali,
byly úspěšné, potěšila nás hojná účast obyvatel Němčic.
Zároveň byly vytyčeny úkoly na tento rok. Kalendář akcí viz.
níže. Dále jsme se zúčastnili Výročních valných hromad okolních sborů v okrsku. Jak je v poslední době zvykem, navštívili jsme i výroční schůze ostatních složek v obci.
V únoru proběhla Výroční valná hromada okrsku č. 6, které se zúčastnil i krajský starosta SHČMS. Jeho účast byla pro nás přínosem, protože nám bylo zodpovězeno mnoho
dotazů.
V únoru si s námi opět trochu pohrálo počasí. Jelikož je to zimní měsíc, překvapil nás
sníh a mráz. Po několika mrazivých dnech přišla rychlá obleva a voda z tajícího sněhu způsobila opět několik problémů. Toto se nám podařilo vcelku zvládnout, bylo třeba rozmístit
pytle s pískem a několik dopravních značek.
V březnu se konal dětský karneval, kterého se na požádání zúčastnila i dvoučlenná
hasičská hlídka. Ten samý den pořádal Spolek pro zachování místních kulturních tradic 4.
ročník Němčické šťopky, která se koná v Hasičské zbrojnici. O této akci bude psáno na
jiném místě.
17. března nás čeká Maškarní ples. Opět došlo k tomu, že hospoda bude zavřena, tak
vše musíme obsadit vlastními silami.

Výdaje
Pěstební činnost
Silnice, místní komunikace
Pitná voda
Odvádění a čištění odapdních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní, mateřská škola
Knihovnické činnosti
Záležitosti kultury (korniky, Zlatý pásek)
Obnova kulturních památek
Záležitosti kultury (důchodci, vánoční příspěv
Sportovní zařízení v majetku obce (dostavba, p
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba, údržba inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj (KD)
Sběr a svoz TKO
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana (SDH)
Zastupitelstvo obce, provoz OÚ
Činnost místní správy
Převody vlastníků fondů (FKSP)
Ostatní finanční operace
CELKEM Výdaje

160.000,472.300,530.000,449.000,100.000,1.842.000,27.000,34.000,70.000,33.000,315.000,20.000,240.000,15.000,5.000,380.000,740.000,207.000,295.000,710.000,3.592.000,55.000,580.000,10.371.300,-

O mnoení, pruinách,
trpaslících, šòùøe a kvašení

FINANCOVÁNÍ
Zůstatek na běžném účtu
Splátky jistin úvěru
Splátka revolvingového úvěru

+157.800,-450.000,-300.000,-

Tisková oprava - omluva
V loňském zimním vydání Zlatém pásku došlo při přepisování
článku SDH k nepříjemnému omylu. V článku uvedená částka
nebyla opsána správně. Sbor dobrovolných hasičů Němčice ve
skutečnosti daroval školce u příležitosti 30. výročí otevření částku
15.000,-. Všem hasičům se za toto nedopatření omlouvám.
- F. Šauer

Kalendář akcí na následující období:
17. březen - Maškarní ples (Kulturní dům v Němčicích)
30. duben - Pálení čarodějnic (Přírodní areál na Člupku)
červen
- posezení s hudbou (před Hasičskou zbrojnicí)
- zatím s otazníkem, bude upřesněno později.
Závěrem bych chtěl poděkovat majitelce Hostince ve Zhoři paní Roytové, za možnost
uspořádání dvou schůzí v její hospodě. Všichni účastníci naší Výroční valné hromady i
Okrskové výroční valné hromady byli nadmíru spokojeni jak s občerstvením, tak s
obsluhou.
- Miroslav Jasanský

Organizace je životaschopná jen tehdy, pokud její členové - dostaví-li se - nepomřou
nudou na výročních schůzích. Ochotníci se dostavili v nadmírném počtu třiceti sedmi. A
nepomřeli! Ba co víc, tři kusy z řad nevěřících se nechali zverbovat a přestoupili na
divadelní víru. Vítáme je.
Na tradiční ochotnický ples bylo tradičně vyprodáno. Irští předtanečníci nejprve vyvolali
dojem, že mají místo nohou pružiny, ovšem tento omyl nadto přesvědčivě vyvrátili při
následném kankánu - nohy odspodu až nahoru. Přestože obsluha u baru byla po půlnoci poněkud bezzubá (pivo) a pokulhávající (víno), žízní netrpěl nikdo.
Následoval dětský maškarní ples, na kterém křepčila zhruba stovka maskovaných
trpaslíků. Vzhledem k tomu, že na jaro místní hospodští odlétají do chladnějších krajů,
podařilo se občerstvit více žíznivců, a tím také následně předat více peněz zpět na děti.
Na potřeby školky a školy jsme předali výdělek ve výši astronomických 240000 haléřů.
Pro hnidopichy - dělá to zhruba 2400 korun.
Po dlouhých prázdninách začíná našim hereckým celebritám turné po nejslavnějších
divadelních sálech v okolí. Po Strakově přišla Lubná a bylo znát, že obvyklá úvodní
topornost aktérů povoluje, přechází v uvolněnost, která by měla gradovat přes Přívrat a
Dolní Dobrouč až do naprosté anarchické neuchopitelnosti, jež provázívá představení na
Kozlově a domácí derniéru. Přijďte! Určitě neuvidíte stejnou hru, jaká proběhla při premiéře.
Negativa jsou nezáživná. Raději ještě jedno pozitivum.
V květnu dojde na obnovení tradice němčických
zájezdů. Pavel Jílek s Václavem Kodytkem dali dohromady cestu na Znojemsko. Půjde o čistě vzdělávací
akci zaměřenou na zkoumání kvasných procesů a jejich
produktů, skladovaných v tamních podzemních laboratořích. Jak se zdá, Němčičtí kvašením žijí, neboť už se
přihlásilo takřka padesát zájemců.
Těšíme se na Vás v divadle!
- mvdr

Koledníci Tříkrálové sbírky na litomyšlsku
vykoledovali 322 035 Kč
První lednovou sobotu se v Litomyšli a okolních obcích konala
Tříkrálová sbírka. I přes páteční
obavu z nepříznivého počasí
bylo sobotní ráno klidné, bez
známky větru, deště, a tak mohlo
celkem 77 tříkrálových skupinek
vyrazit do ulic. Přímo v Litomyšli
koledovalo 28 skupinek. V
přidružených obcích (Kornice,
Nedošín, Nová Ves, Pazucha,
Pohodlí) koledovalo 6 skupinek.
V ostatních obcích pak dalších
43 skupinek.V naší obci se letos
poprvé podařilo vytvořit 4
skupinky. Dvě chodily v
Němčicích a další skupinky na
Člupku a ve Zhoři. Děkujeme
našim občanům za milá přijetí a pohostinnost vůči koledníkům. Děkujeme
všem dárcům, kteří svými finančními příspěvky podpořili činnost Charity. Z
vybrané částky se do Farní charity Litomyšl vrátí 65 %.
Výtěžek bude určen na opravu schodiště a vstupních prostor do tohoto
střediska. Vstup je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu a pro zajištění
bezpečnosti jak pro zdravotní sestry tak pro klienty je nutná oprava. Část
vybraných peněz bude určena na
podporu vzdělání nebo volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin. Přibližně desetina
výnosu sbírky tradičně směřuje na
humanitární pomoc do zahraničí.

Spoleèenská kronika
V období od ledna do března

hhgg

se v naší obci narodili
Suchánek Jakub
Kočí Petr

Člupek
Zhoř

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Švecová Hana
75 let
Němčice
Beran Josef
75 let
Zhoř
Šauerová Věra
70 let
Němčice
Glesner Ladislav
70 let
Člupek
Vondra František
65 let
Němčice
Štusák Antonín
65 let
Člupek
Kuchta Jiří
65 let
Němčice
Hornišr Josef
65 let
Němčice
Dědourek Stanislav 60 let
Člupek
Voříšková Marie
60 let
Člupek
Morávek Jindřich
60 let
Člupek
Miklová Pavla
60 let
Němčice
Kuchta Petr
60 let
Němčice
Jasanský František 60 let
Zhoř
Kudrnová Milena
60 let
Zhoř

jsme se rozloučili
Doubková Lidmila

hhgg

Němčice

Velký dík patří všem malým i
velkým koledníkům ,kteří v naší
obci koledovali a získali pro
potřebné lidi celkem 12 321 Kč
Kulturní dùm Nìmèi
Lída Štefková
2 874,27.5. 19:00 Ochotníci Tři zlaté zuby děda Vševěda (derniéra)
Iva Postová
2 952,Lucka Kovářová
4 220,Areál Èlupek
Věra Doležalová
2 275,Pálení čarodějnic
Těšíme se spolu s Vámi, až za rok 30.4. 14:00 SDH
Dětský den
znovu zazní v ulicích: My Tři 2.6. 14:00 Sokol
králové jdeme k vám ………
Hasièská zbrojnic
- V.D.
24.11. 14:00 SZMKT Likér-košt

Kalendáø

k zamyšlení...

Francouzský myslitel 16. století Étienne de la Boétie sepsal svůj traktát
Rozprava o dobrovolném otroctví v roce 1549. Z uvedených úryvků je patrné,
že chování středověkých despotů a novodobých “demokraticky” zvolených
vládců vůči svým “poddaným” se za těch téměř 500 let příliš nezměnilo.
..... je až neuvěřitelné, jak rychle a hluboce dokáže porobený národ zapomenout na svou ztracenou svobodu - pokud si jej jednou někdo zotročí, nelze už
jej ničím vyburcovat, aby chtěl svou dřívější volnost získat zpět. Slouží tak
dobře a tak ochotně, že by člověk při pohledu na něj usuzoval nikoli na to, že
ztratil svou svobodu, nýbrž že si vydobyl své otroctví.
Na počátku sice lidé slouží z donucení a pod nátlakem, ovšem jejich potomci
se již podvolují bez sebemenší lítosti a to, co jejich předci činili z donucení,
začínají vykonávat dobrovolně. Věc se má tak: lidé narození pod jařmem a
následně odkojeni a vychováni v nevolnictví již nehledí vpřed, nýbrž se spokojují se stavem, do něhož se narodili. A protože se domnívají, že jim nepřísluší
žádné jiné statky a žádná jiná práva než ta, která nalezli po příchodu na tento
svět, považují za svou přirozenost stav, který znají od narození.
..... V této chvíli bych chtěl pouze pochopit, jak je možné, že tolik lidí,
městeček, měst a národů častokrát snáší vládu jediného tyrana, jenž se
nemůže prokázat jinou mocí než tou, kterou mu sami tito lidé svěřili; jenž jim
může škodit pouze do té míry, jakou jsou oni sami ochotni strpět; jenž jim
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může ubližovat pouze v případě, že oni sami se mu raději podřídí, než aby se
mu protivili. Zajisté je to věc vskutku zvláštní, a přitom tak běžná, že by nad
tím měl člověk spíše smutnit nežli žasnout - miliony milionů lidí bídně posluhují a ohýbají hřbet nikoli proto, že by je k tomu donutila síla větší než oni, nýbrž
pouze a jedině proto, že je patrně okouzlilo a zmámilo jméno jednoho, jehož
se nemusí ale bát, protože je sám, ani ho nemusí milovat, protože s nimi
zachází nelidsky a krutě.
..... Tyrana při moci udržuje hrstka lidí a hrstka lidí pro něj také celou zemi drží
v otroctví. Věc se má odjakživa tak, že tyran dopřává sluchu pěti či šesti lidem,
kteří se k němu přidali sami anebo které k sobě povolal, aby se stali spolupachateli jeho krutostí, kumpány jeho radovánek, kuplíři jeho slastí a podílníky
jeho drancování. Těchto pět nebo šest lidí zachází se svým pánem tak
šikovně, aby byl vinen nejen veškerým zlem, které sám napáchal, ale také
všemi špatnostmi jich samotných. Mají pod sebou šest stovek dalších, kterým
poskytují různé výhody a které využívají stejně jako tyrana. A na těchto šesti
stech lidech závisí šest tisíc jiných, kteří se díky nim domohli lepšího
postavení. Jejich chlebodárci jim svěří správu nad jednotlivými oblastmi země
nebo zdroji bohatství, aby je mohli snáze ovládat a využívat coby nástroje své
krutosti či chamtivosti. Tito lidé pak páchají tolik zla, že nebýt záštity a stínu
jejich ochránců, nikdy by se ve svém úřadě neudrželi a neunikli by ani
zákonům a spravedlivému trestu.
- Étienne de la Boétie - Rozprava o dobrovolném otroctví (L.P.1549)

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Na závěr koštu proběhlo vyhodnocení v jednotlivých kategoriích a
oceněným byly hned předány diplomy. Absolutním vítězem koštu se stal pan
Stanislav Jilg ze Člupku se svojí slivovicí pálenou loni.
Slivovice
1. Jilg Stanislav (1)
2. Rössler Milan (3)
3. Kadrmas Miroslav (4)

Nìmèická štopka 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jádrovice
Ostatní
1. Sekereš Josef (12) 1. Vašina Jan (7)
2. Gyömbér Martin (2) 2. Šauer František (19)
3. Král Jan (8)
3. Beran Ladislav st. (14)

Absolutní pořadí
Jilg Stanislav, Člupek
Švestka, 2011, 50%
Sekereš Josef, Člupek
Hruška, 2011, 50%
Vašina Jan, Horní Sloupnice
Višeň, 2009, 52%
Šauer František, Němčice
Třešeň, 2011, 50%
Rössler Milan, Vlčkov
Švestka, 2010, 51%
Gyömbér Martin, Němčice
Jablko, 2010, 50%
Kadrmas Miroslav, Němčice
Švestka, 2009, 50%
Mikulecký Jan, Horní Sloupnice Švestka+Ryngle, 2011, 50%
Král Jan, Litomyšl
Hruška, 2011, 50%
Lorenc Pavel, Litomyšl
Hruška, 2011, 47%
Král Jan, Litomyšl
Švestka, 2011, 48%
Pavliš Vladimír, Němčice
Jablko+Hruška, 2012, 50%
Vašek Jaroslav, Němčice
Jablko, 2012, 50%
Pavliš Vladimír, Němčice
Jablko, 2010, 52%
Voříšek Jiří, Člupek
Jablko, 2011, 50%
Beran Ladislav st., Němčice
Víno, 2012, 52%
Racek Josef, Němčice
Hruška, 2007, 50%
Voříšek Jiří, Člupek
Švestka, 2011, 50%
Veselý Jan, Němčice
Jablko, 2012, 50%
Jasanský Miroslav, Němčice
Jablko, 2011, 50%
Brychta Rudolf, Dolní Újezd
Žito, 2012, 52%
Strážnický Jan, Němčice
Švestka, 2004, 50%
Jůza Pavel, Němčice
Švestka, 2011, 50%

(1)
(12)
(7)
(19)
(3)
(2)
(4)
(8)
(11)
(13)
(23)
(9)
(18)
(10)
(5)
(22)
(14)
(6)
(20)
(17)
(21)
(16)
(15)

9.
Letošní, čtvrtou v pořadí, Němčickou šťopku jsme posunuli na 3. březen v
10.
bláhové naději, že třeba bude nasněženo a ke koštování přijde více spoluobčanů než na minulé ročníky. Ti, kdo přišli, viděli sami, jak to dopadlo. Po 11.
týdnu ošklivého počasí se vyklubala nádherná slunečná sobota. Vítr sice
trochu zlobil, ale v Hasičské zbrojnici bylo příjemně vytopeno a tak se 12.
13.
"vyhřívání na sluníčku" stalo příjemnou vložkou mezi ochutnávkami.
Co se týká ovoce, byl loňský rok velmi příznivý. Po předloňské neúrodě, kdy 14.
většina “notorických paličů” nevěděla co dát do sudu a vedla s manželkami boj
o každé jablíčko, hrušku či švestku, nastal letos opačný problém. Nejednou 15.
všichni řešili onu zapeklitou nerudovskou otázku "Kam s ním?" (tím ovocem) a 16.
plastové sudy i jiné nádoby dostatečného objemu se staly velice žádaným 17.
artiklem. Někteří dokonce v zoufalství zakládali kvas ve velké "kubíkové" plas- 18.
tové nádrži, jen aby nepřišlo nic nazmar. Jiní dokonce, protože nestihli ovoce 19.
20.
sklidit včas, vyráběli kvas z "ledových jablek" česaných "už" v prosinci.
(čísla v závorce označují číslo vzorku)
Tyto příjemné starosti jsou však již za námi a tak jsme se počtvrté sešli k
Nespotřebované vzorky budou opět rozprodávány na podzimní hasičské
bohulibému účelu - ochutnat navzájem plody naší práce a naprosto nestranně
vybrat nejvoňavější, nejchutnější, nečistší, prostě tu nejlepší z přihlášených soutěži. Výtěžek prodeje věnují organizátoři Základní školen v Němčicích. Po
pálenek. Příznivá úroda se projevila i na počtu přihlášených vzorků. Proti zaplacení dodavatelům zůstalo v pokladně 3.100,- Kč (zatím).
- F. Šauer, SZMKT
loňsku se jejich počet zvýšil na 23 a dlužno dodat, že dokončit poctivě hodnocení není při tomto počtu úplně jednoduchá záležitost. Nakonec se to ale
podařilo celkem 33 hodnotitelům, což je opět více než loni. Potěšující je i účast
"paličů" z okolí, letos z Litomyšle, Sloupnice, Vlčkova nebo D. Újezda.
Stejně jako loni se letošního koštu zúčastnil reportér regionálního vysílání
Českého rozhlasu Pardubice Lukáš Peška, který si se zájmem popovídal s
účastníky akce. Škoda, že přijel automobilem, protože se tím vyřadil z okruhu
koštujících. Snad si vezme k srdci naše dobře míněné rady a na příští
Němčickou šťopku si opatří řidiče-abstinenta.
Z 23 přihlášených vzorků bylo 11 jádrovic (jablko, hruška) a 8 slivovic
(švestka, ryngle). Zbývající 4 pálenky se sešly v kategorii ostatní ovoce (višně,
třešně, žito, víno). Vlastní soutěž se odbývala již "léty" osvědčeným postupem:
přivonět-ochutnat-zhodnotit-zajíst-vypláchnout odlivku, a to vše celkem 23x.
Někteří to stihli za 15 minut, pro jiného byl heroický výkon, když to stihl za 2
hodiny. Nakonec však všichni hodnotitelé dospěli do zaslouženého cíle, tedy k
poslednímu vzorku. Obecně lze říci, že kvalita všech přihlášených pálenek
výrazně překročila kvalitu jakéhokoli v obchodě běžně dostupného alkoholu.

Likér-košt

Protože jsou organizátoři Němčické šťopky pod trvalým tlakem
(hlavně ze strany návštěvnic uvedené akce), aby uspořádali podobnou soutěž pro doma vyráběné likéry (prý aby měla děvčata také co
ochutnávat), usnesl se Spolek pro zachování místních kulturních
tradic vyhovět jejich požadavku a uspořádat na podzim první ročník
ochutnávky těchto likérů. Pracovní název akce je Němčický likér-košt.
Zatím ještě nevíme, jak přesně tuto akci pojmout, proto prosím,
následující řádky berte tak trochu s rezervou. Snažíme se sice nalézt
nějakou inspiraci mezi akcemi s obdobnou tématikou, ale na rovinu
řečeno, není moc z čeho vybírat. Zatím to tedy vypadá takto: soutěžit

se bude v kategoriích ovocné likéry a bylinné likéry, předběžný termín konání byl stanoven na 24.11., místem konání bude
pravděpodobně opět Hasičská zbrojnice a dopíjení nespotřebovaných vzorků je prozatím naplánováno na Silvestrovské vážení.
Výtěžek akce bude zřejmě opět darován škole.
Ještě jednou opakuji, neberte prosím uvedené informace jako
dogma. Vše ještě upřesníme a včas zveřejníme.
Co však mohu říci už teď? Likér-košt bude! Takže každý, kdo si
myslí, že umí vyrobit dobrý likér a nebojí se ho dát k posouzení ostatním “likérníkům”, může zahájit přípravné práce.
- F. Šauer, SZMKT

Silvestrovské váení 2011
Rok se s rokem sešel a kde se vzal, tu se vzal, byl tu Silvestr. To kromě jiného
znamenalo vytisknout Bodláky, vyčistit a promazat decimálku, oprášit Vážní
deník a vyrazit do Kultuního domu na výroční vážení populace místní i přespolní. Letošní Silvestrovské vážení sice patřilo mezi ta jednodušší, protože
nebylo třeba se starat o zajištění provozu v restauraci Kulturního domu, ale i
tak se např. Bodláky tiskly den před Silvestrem.
Vlastní Vážení proběhlo vcelku spořádaně. Sice se jako každoročně našlo
několik podivínů, kteří se odmítli zvážit, ale na vyřešení této nepřístojnosti se
pokusíme do příštího Vážení ještě zapracovat.
Novinkou roku 2011 bylo "konkurenční vážení" v hospodě na Člupku, čímž se
akce vlastně vrátila do místa svého vzniku. Počet lidí, kteří přišli na toto vážení

je pro organizátory jistě dobrým příslibem do budoucna. Doslechl jsem se, že
někteří naši zodpovědnější spoluobčané navštívili vážení obě. Mají tak výsledky zaznamenané na dvou místech a kdyby se ztratil deník z jednoho vážení,
mohou si zkontrolovat přírůstky podle deníku druhého.
Stejně jako v posledních několika letech, i letos akci navštívila redaktorka
Deníku Svitavsko. Tím se Němčickému vážení dostává propagagace v rámci
regionu a jistě i proto roste rok od roku počet přespolních (hlavně litomyšlských) zájemců o zvážení. Výsledek jejího několikahodinového povídání s
komisí i hosty vážení jistě mnozí z vás četli v novinách či na internetu.
Chtěl bych touto cestou i poděkovat provozovateli restaurace. Prostředí bylo
příjemné a kuchyně výborná. Dokonce se stalo, že někteří hosté ochutnali "ze
všech hrnců" - začali česnečkou, pokračovali gulášem s knedlíkem, aby na
závěr pojedli i pečeného kolena s chlebem. Dobrá vizitka pro kuchaře. Jeden
může jen litovat, že jsme takových akcí v průběhu roku užili jen málo.
Oficiální zpráva Předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského
vážení konaného 31.12.2011 v Kulturním domě v Němčicích.
Celkem se ke zvážení dostavilo 191 občanů z následujících obcí: Němčice
(93), Člupek (14), Podrybník (4), Pudilka (2), Zhoř (1), Litomyšl (53), Choceň
(7), Česká Třebová (6), Pardubice (2), Svinná (2), Banín (1), Hradec Králové
(1), Chotěnov (1), Lanškroun (1), Luková (1), Rozsíčka (1), Skuhrov (1). To bylo
o 13 občanů více než při loňském vážení.
Celková hmotnost všech zvážených byla 14219 kg (průměrná hmotnost 74,44
kg).
Z tohoto počtu bylo 114 místních (Němčice, Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka)
o celkové hmotnosti 8322,5 kg (průměrná hmotnost 73,00 kg). Celková hmotnost čtyřčlenné vážní komise byla 415 kg.
Vítězem vážení se pro rok 2011 stal pan Václav Štarman ze Člupku s hmotností 125,5 kg. Protože Člupek je osadou obce Němčice, stal se zároveň i
Nejváženějším občanem.
- F. Šauer - Předseda Vážní komise

Co
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ve
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É Děti se měly možnost seznámit s uměním kouzelníka za doprovodu veselých písniček v
pořadu „Školička kouzel“
É Bowling v Litomyšli navštívili a své síly poměřili žáci, kteří navštěvují školní družinu
É Vybraní žáci se účastnili recitační soutěže v Litomyšli
É Žáci 1. ročníku se účastnili besedy v Městské knihovně v Litomyšli, kde jim paní knihovnice ukázala spoustu pěkných knížek, seznámila je s činností knihovny, přiblížila jim několik ilustrátorů dětských knížek a také jim dala za úkol nakreslit ilustraci ke knížce Jiřího Trnky
„Zahrada“
É Dětem z 1.ročníku byl určen preventivní program
„Veselé zoubky“, ve kterém jsme se společně s
dětmi podívali na pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“, povídali jsme si o tom, že kartáček na
zoubky musíme měnit každé 3 měsíce, že 2 krát do
roka bychom měli s rodiči jít na preventivní prohlídku, ukazovali jsme si, jak správně zuby čistit, co
našim zoubkům škodí a spoustu dalších věcí…
É Zájemci z řad našich žáků se účastnili lyžařského
výcviku, který pořádala „Lyžařská škola Peklák“. Většina dětí zdokonalovala své lyžařské umění, Kristýnka
se učila jezdit na snowboardu.
É V KD Němčice jsme společně s dětmi z MŠ viděli
divadelní představení „Africká pohádka“ - o Emilu Holubovi, známém českém cestovateli a jeho výpravě do
Afriky za zvířaty...
É Žáci 4. a 5. ročníku se účastnili preventivního programu „Krok za krokem“ PPP Ústí nad
Orlicí, který byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, v ostatních ročnících jsme
mapovali vztahy mezi žáky pomocí sociometrie.
É Paní učitelka Kohútová byla v Praze oceněna ministrem školství ČR za svůj materiál „Římské číslice“, se kterým se účastnila celostátní soutěže o nejlepší interaktivní výukový materiál
DOMINO a postoupila do celostátního kola.
É V současnosti jezdíme na plavecký výcvik do Litomyšle, celkem se děti účastní 10
výukových lekcí.

Ekoškola

V minulém období se opět sešel náš EKOTÝM, po provedení ekoanalýzy
jsme si stanovili plán úkolů na další období, plánovali jsme také akce, které
uspořádáme v rámci kampaně za snižování odpadu, na kterou jsme získali 9
500 korun.
Naší tradiční akcí byla dále:

Vycházka - KRMENÍ PRO LESNÍ ZVÍŘÁTKA
Využili jsme s dětmi pěkného počasí a vydali se do lesa ke krmelci, abychom
tam lesní zvěři nasypali kaštany. Cestou jsme sice museli překonávat
sněhové překážky (propadali jsme se po kolena), ale nikomu z nás to nevadilo...
Kreslení EKOKOMIKSŮ
Žáci ze 2. a 3. ročníku vytvořili pěkné komiksy s tématikou ochrany přírody.
Nejzdařilejší práce jsme vystavili na nástěnku EKOŠKOLY.

Co pøipravujeme

É Návštěvu záchranné stanice zvířat „Pasíčka“
É Kampaň za snižování odpadu
É Měření vody ve Zlatém pásku
É Účast ve výtvarné soutěži Památky UNESCO očima dětí
É Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. A 5. ročníku
É Zapojení do akce Noc s Andersenem

É
É
É
É
É
É
É

M a t e ø s k á
Zápis do mateřské školy v Němčicích
na školní rok 2012 -2013
Přihlášky do MŠ si vyzvedněte v MŠ v Němčicích v
týdnu od 23.4 do 27.4.2012.
Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že
školné bude za dítě uhrazeno od září, a to i
tehdy, že do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.
O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel
školy ve spolupráci se zřizovatelem MŠ
podle pravidel, která jsou zveřejněna na
stránkách školy.
Dle §183 zákona 561/ 2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí do MŠ provádí ve správním
řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad
prostřednictvím MŠ.

Zápis bude probíhat
v mateřské škole
ve čtvrtek 10. května 2012
od 13:00 do 17:00

Velikonoční výstavu výtvarných a ručních prací
Jarní úklid kolem školy
Besedu s ukázkou výcviku psů
Vystoupení dětí na Den matek
Sběr papíru (v červnu)
Školní exkurzi
Školní divadelní představení

š k o l a
Africká pohádka

29. února již v 8 hodin ráno ožil sál Kulturního domu
v Němčicích a začala Africká pohádka. Děti z naší
Základní a mateřské školy v Němčicích mohly vidět
velmi pěkné představení plné komických situací a
nečekaných proměn. Celou pohádkou nás provázel
rodák z nedalekých Holic, doktor Emil Holub.
Vyprávěl dětem zajímavé
zážitky ze svých cest po
Africe a spolu se svým kolegou sehrál poutavou pohádku, ve které nebyla nouze o
legraci, ale která upozornila na nebezpečí, které hrozí
přírodě od chamtivých a bezcitných lidí.
Náš obdiv sklidili herci z Hradce Králové, kteří dovedli
po celou dobu udržet pozornost malých diváků. Je totiž
velmi těžké zaujmout diváky od 3 do 11 let.

Karneval

Domov pro skřítka Vítka - soutěž
Již koncem roku 2011 se naše školka přihlásila do soutěže Nejlepší
venkovská školka regionu, kterou vyhlásila MAS Litomyšlsko. Jde o
to, že skřítek Vítek hledá svoji školku snů. Ztratil se v lese a přišel o
svůj domeček. Nyní bloudí po krajině a hledá nový domov. Skřítek Vítek
má rád děti a tak chce bydlet ve školce. Ale školek je tuze moc. Která je
ta nejlepší. Kde se bude skřítek Vítek cítit jako doma?

Zapojili jsme se do soutěže a pomáháme hledat nový domov pro
skřítka Vítka. Vytvořili jsme společně s dětmi školku snů, která
se podobá té naší, ale má střechu z krovů, v podkroví je
tělocvična a střešními okny vidíme na pěknou zahradu.
Na základě hodnocení a výtvarného projektu můžeme získat
finanční odměnu až 10 000Kč. Do soutěže se zapojilo 8
venkovských školek a jestli i vy chcete podpořit tu naši, můžete až
do konce března posílat hlasy – vždy jeden hlas z počítače na
adresu www.mas-lit/projekty-mas. Všechny výtvarné projekty jsou
vystaveny v Kulturním domě na Poříčí, kde si mohou lidé projekty prohlédnout a také hlasovat pomocí lístečků. Hodnotící komise
navštíví v dubnu naši školku a do konce května bude soutěž uzavřena. Jsme
rádi, že děti prožívaly příběh skřítka Vítka a zapojily se spolu s námi do
soutěže. O výsledku našeho snažení vás budu informovat v dalším čísle
časopisu.
- VD

S p o r t

-

Již tradičně jsme měli
karneval ve školce a za
pár dnů byl ještě
karneval v Kulturním
domě. Děti mají většinou
rády dovádění v
nejrůznějších
převlecích a tak o
masky
nebyla
nouze. Dopoledne uteklo
jako voda a děti si v klidu
užily tanec, soutěže, ale i
návštěvu Červené karkulky

a nemotorného medvěda.
V Kulturním domě bylo opět plno, a
přestože bylo venku téměř jarní
počasí, děti i dospělí se dobře bavili.
Zpestřením bylo taneční vystoupení
místních děvčat pod vedením Dáši
Sedláčkové a příjemným překvapením bylo, když na návštěvu přišli
šikulové Pat a Mat.

Děti měly možnost
soutěžit a vyhrát pěkné
ceny, zatancovaly si a
změřit své síly v tradiční
židličkové. Byl to již 11.
karneval a my máme
velkou radost, že tradice,
která začala kdysi ve staré hospodě, stále pokračuje.
- Věra Doležalová
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Neregistrovaní: zúčastnilo se 19 hráčů ( 17 mužů a 2 ženy ). Zde naopak
potěšila naprostá převaha „domácích“. Němčických ,nebo „odchovanců“
Němčic, bylo 14 hráčů. Hrálo se ve čtyřech skupinách. Z každé postoupili
první čtyři do bojů o přední příčky. Ti, kteří nepostoupili, se střetli o umístění
V sobotu 14.ledna 2012 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise. (17.-19. místo). A na závěr se ještě všichni ti, kteří měli sílu a chuť hrát, utkali
Dopoledne se utkali registrovaní hráči a odpoledne neregistrovaní.
ve čtyřhrách. Byl to takový mix neregistrovaných, registrovaných a diváků.
Registrovaní: zúčastnilo se 14 mužů. Trošku mrzí účast pouze pěti hráčů
němčického oddílu, ač jich Němčice mají na soupisce pro okresní soutěže
plných 10! Hráči byli nalosováni do dvou skupin, kde se střetli ve vzájemných
zápasech. Z každé skupiny postoupili první čtyři do vyřazovacích bojů. Po
dohrání dvouher se ještě sehrál turnaj ve čtyřhře.
Dvouhry
1. Kovář Dušan (Řetová)
2. Fišer Lukáš (Řetová)
3. Absolon Martin (Choceň)
4. Stránský Matěj (Řetová)
5. Rössler Milan (Vlčkov)
6. Frydrych Miroslav (Mostek)
7. Beneš Václav st. (Sedliště)
8. Rompotl Martin (Morašice)

Čtyřhry
1. Fišer Lukáš a Záruba Pavel
2. Kovář Dušan a Kučera Aleš
3. Stránský Matěj a Rompotl Martin
4. Beneš Václav st. a Beneš Václav ml.
5. Absolon Martin a Fangl Jiří
6. Frydrych Miroslav a Crha Jan
7. Rössler Milan a Mach Zdeněk

(tučně - jsou označeni hráči hrající okresní soutěž resp. přebor za Němčice)

Dvouhry
1. Škeřík Ivan (Němčice)
2. Jasanský Jiří (Zhoř)
3. Šos Miloslav (Milovice, Svinná)
4. Fišer Miloš (Č. Třebová, Zhoř)
5. Šosová Jiřina (Milovice, Člupek)
6. Jilg Stanislav (Člupek)
7. Uhlík Josef (Litomyšl)
8. Stráník Vojtěch (D.Újezd, Člupek)

Čtyřhry
1. Beneš Václav st. a Crha Jan
2. Mikl Tomáš a Škeřík Jiří st.
3. Ducháčková Hana a Rössler Milan
4. Škeřík Ivan ml. a Škeřík Ivan st.
5. Rambousek Karel a Stránský Jan
6. Jasanská Petra a Stránský Vítěslav
7. Matoušek Matěj a Stráník Vojtěch
8. Jasanský Jiří a Kumpošt Pavel

Všem hráčům děkujeme za účast a sponzorům za spolupráci. Zvláštní
poděkování patří Mileně Jilgové a Martinu Gyömbérovi, za perfektní obsluhu
kiosku. S Vámi všemi se těšíme na další setkání při příštím turnaji.
- Za pořadatele Ivan Škeřík

Cvièení s dìtmi
Vážení rodiče, příznivci sportu,
Pomalu přichází jaro, děti zahazují brusle, sáňky, lyže a už přemýšlí jaké
lumpárny naplánovat na tento rok? Jako obvykle krátce popíšeme naši práci s
dětmi a plány pro tento rok.
Mladší děti – středa (4-6 let)
Pod vedením Milana Kopeckého a dalších tatínků se nám stále daří rozšiřovat
řady těch nejmenších dětí. Právě toto podhoubí bude základem pro sportovní
dění naši obce v dalších letech. Velmi nápaditý program her a soutěží, který
má Milan zpracovaný, je pro naše nejmenší velmi zábavný. Sice jsme děti oddělili od starších, ale díky jejich stálému rozrůstání (18) už jsme opět na hranici kapacity tělocvičny.
Starší děti – čtvrtek (6-11 let)
Zde se nám počet dětí ustálil kolem 10 a od jara opět
očekáváme nárůst díky venkovním aktivitám. Po zimní
přípravě, kterou jsme trávili v tělocvičně trénováním florbalu, bychom se rádi zaměřili na fotbal v kombinaci
doplňkových her. Podvakrát jsme porovnali síly s oddílem TJ Sokol Osík a rádi bychom nadále spolupracovali
s okolními vesnicemi. Pro kluky je to příjemné zpestření
a odměna za pravidelnou docházku.

/
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S novým rokem 2012 přišlo i pokračování v šachové soutěži Krajská
soutěž východ.
V 6. kole jsme doma přivítali družstvo Litomyšle C. Roli favorita jsme
potvrdili výrazným vítězstvím 4:1, byť průběhy jednotlivých partií nebyly
vůbec jednoznačné. Zvítězili Pěkník, Pail, Petrželka a Racek, prohrál Myška.
V kole sedmém 29. 1. 2012 se naši hráči vypravili k zápasu na horkou půdu
do Svitav B. Zápas proběhl bez mé účasti, neboť jsem večer předtím
„úřadoval“ na obecním plese. Ze Svitav jsme si přivezli zasloužené, ale těžce
vybojované vítězství 3,5:1,5. Zvítězili Pěkník, Pail a Myška, remizoval
Petrželka a prohrál Jasanský. Toto vítězství, vzhledem k zakolísání našich
dalších soupeřů, nám zajistilo dostatečný bodový náskok před ostatními
družstvy a tím po roce i obhajobu vítězství v soutěži.
V následujícím kole jsme měli volno.
V závěrečném 9. kole jsme nad domácími šachovnicemi přivítali hosty z
Krouné. Po nečekaně tuhém boji hlavně na 1. šachovnici jsme ale byli opět o
kousíček lepší než soupeři a zvítězili 3,5:1,5. Kdy vyhráli Jasanský, Petrželka
a Racek, remizoval Pail a prohrál Myška. Zvláště prohra Myšky trochu mrzí,
neboť jsme mohli mít i vítěze v hodnocení jednotlivců. Tato partie byla vlastně aktuálním soubojem o 1. místo v hodnocení jednotlivců. Poslední kolo bylo
opravdu zajímavé i na dalších dvou šachovnicích, kde na druhé šachovnici si
oba soupeři vzájemně a „džentlmentsky“ nechali v rozmezí několika málo
tahů „sebrat“ jen tak dámu. Na první šachovnici zaslouží Pail pochvalu za
neskutečnou vytrvalost a odolnost, kdy odolal tlaku soupeře a již od počátku
ne úplně dobře rozehranou partii dotáhl nakonec až do remízové koncovky.
Samozřejmě nemusím připomínat, že po tomto vítězství následovala malá a
decentní oslava obhajoby našeho vítězství v Krajské soutěži východ 20112012. Bohužel na postup to moc nevypadá stejně tak jako loni.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem naším hráčům a příznivcům. Budeme
se těšit na další šachovou sezonu.

Výhled do 2012
Ke konci března připravujeme schůzku s rodiči. Půjde o krátké setkání, kde
chceme informovat rodiče o programu na tento rok a nabídnout jim možnost
získat více informací. Pokud bude zájem rodičů, rádi bychom schůzku realizovali pravidelně na jaře i na podzim. O termínu budete včas informováni.
Jak jsme vás informovali již v minulém čísle, letos neplánujeme opakování
Dětské olympiády z roku 2011, ale připravujeme pro vás něco nového. Program akce bude opět 2 denní, se stanováním a cílem celé akce bude pobavit
děti i celou rodinu. Termín akce je již zamluven na 16.–17.6.2011 tak, abychom
měli v případě špatného počasí možnost posunu o týden před zahájení prázdnin. Pevně věříme, že se našemu realizačnímu týmu podaří připravit minimálně stejně úspěšnou akci, jakou byla loňská olympiáda.
Zápas v Osíku
Nejenom tréninkem živ je sportovec, a proto
jsme pro naše starší borce připravili již 3. turnaj ve florbalu. Skvělá spolupráce se Sokolem
Osík, který disponuje profesionální halou je
pro nás svátkem a velkým sportovním
zážitkem.
Tentokrát jsme domluvili přátelské utkání na
čtvrtek 8.3. a nominováni byli: Jiří Beran, Ivan
Škeřík, Martin Valíček, René Hora, Matin
Gyomber, Jan Punčochář, Ondra Zolfel,
Matyáš Suchánek a Lukáš Pavliš. Dosavadní
bilance zápasů 1:1 napovídala o vyrovnanosti obou týmů a očekávali jsme tuhý souboj na
ostří florbalových holí.
Byl to opravdu dramatický souboj, kdy jsme v druhé třetině dokázali soupeře stáhnout na 2:2, ale v poslední části hry jsme nakonec
podlehli domácím 4:8. Všichni kluci do jednoho si zaslouží pochvalu
za předvedený výkon. V našem věkovém složení 2. – 4. třída s
Jirkou (5. třída) v brance jsme se jen těžko prosazovali proti hráči a
brankaři soupeře, kteří jsou o 2-4 roky starší. O to víc nás těší
podaný výkon a chuť do hry. Teď už jen čekáme až se nám „za
humny“ zazelená trávník a vyměníme florbalové hole za kopačák!
- LP, MK, JH TJ Sokol Němčice
Konečná tabulka
Družstvo
Z V R
P
1. TJ Sokol Němčice
8 7 0
2. ŠK Svitavy B
8 4 3
3. Sokol Městečko Trnávka
8 4 2
4. ŠK Svitavy C
8 3 3
5. TJ Lokomotiva Č. Třebová C 8 2 3
6. TJ Štefanydes Polička F
8 3 0
7. TJ Štefanydes Polička E
8 2 2
8. TJ Jiskra Litomyšl C
8 2 1
9. TJ Sokol Krouna
8 2 0
Jméno
Jirmásek Vladimír
Myška František
Schaffer Ondřej
Racek Josef
Pěkník Milan
Petrželka Karel
Jasanský Karel
Kapoun Martin

po 9. kole
P Body
Skóre Výher
1 21
29 : 11
25
1 15
24 : 16
18
2 14 20.5 : 19.5 16
2 12
21 : 19
15
3
9 18.5 : 21.5 13
5
9
15 : 25
10
4
8
17 : 23
13
5
7 16.5 : 23.5 13
6
6 18.5 : 21.5 15

Hodnocení jednotlivců
ELO
Družstvo
Body
1578 TJ Sokol Krouna 6.5/8
1632 TJ Sokol Němčice 6.0/8
1798 TJŠtefanydesPoličkaF 5.5/8
1602 TJ Sokol Němčice 5.0/7
1848 TJ Sokol Němčice 4.5/6
1876 TJ Sokol Němčice 4.5/6
1775 TJ Sokol Němčice 3.5/5
1000 TJ Sokol Němčice 1.0/1

P
1.
2.
3.
5.
8.
10.
20.
52.

Š
3
4
1
6
1
5
3
7

%
81.3
75.0
68.8
71.4
75.0
75.0
70.0
100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.

Hodnocení družstev (TJ Sokol Němčice )
Pěkník Milan
1848 4.5/6 75.0 1749 1941
Pail Milan
1894 4.5/6 75.0 1648 1841
Jasanský Karel 1775 3.5/5 70.0 1599 1748
Myška František 1632 6.0/8 75.0 1354 1547
Petrželka Karel 1876 4.5/6 75.0 1344 1537
Racek Josef
1602 5.0/7 71.4 1291 1449
Kapoun Martin 1000 1.0/1 100.0 1437 2202
Hubinka Lukáš 1000 0.0/1 0.0 1250 485

Prům Rp
1496 1747
1354 1547
1703 1844
1291 1449
1749 1941
1344 1537
1599 1748
1437 2202

- Josef Racek

Ohlednutí za II.ročníkem turnaje v líném tenise
Vše se odehrálo v sobotu 18.2.2012 od 9.00 na sále KD Němčice. Přihlásilo se tentokrát 18 hráčů, což je o jeden tým více než loni, 15 mužů , 3 ženy
ve věkovém rozpětí 20-60 let. Rozlosovalo se 9 týmů, do 2 skupin. Turnaj pak
pokračoval pavoukem vítězů a poražených, aby si zúčastnění co nejvíce
zahráli. Hrálo se na dva sety do 11, každý tým si zahrál cca 7-8 zápasů, které
byly v mnoha případech velice vyrovnané.
Celý den probíhal ve velice příjemné ,přátelské a sportovní atmosféře. Pro
všechny zúčastněné byly zajištěny ceny. Ještě jednou bych chtěl poděkovat
hlavní sponzorům a to Obci Němčice, firmě Zemní práce Vládi Vrbického,
Půjčovně stavebních strojů Josefa Hynka, Saint –Gobain Adfors CZ, Litomyšl a v neposlední řadě Pohostinství u Meda Janě Dědourkové, která se
postarala o velice příjemnou tečku celého dne, příjemným posezením v
hospodě s dobrým guláškem.
Výsledky turnaje:
1. Palec, Ďumba st.
6. Aleš Kučera, švagrová
2. Milan Rossler, Jirka Škeřík ml.
7. Palcová, Maťo-předseda
3. Kamil Kubíček, Karel Rambousek
8. Honza Vaňous, pan tchán
4. Čimča,paní tchýně
9. Mosaz,Honzek Veselý
5. Vojta Stráník, Ivan Škeřík

0

Co nového u DC
S.L.Z.A. Nìmèice ?

Chtěli bychom oznámit všem příznivcům šipek, že v březnu 2012
to budou již 4 roky, co hrajeme šipky ve Sport baru, který je naším
stálým ligovým hracím místem.
Trénujeme každý pátek od 19.30 hod., a stále hledáme nové hráče
pro doplnění družstva.Případní zájemci o hraní šipek mohou přijít
mezi nás.
Od podzimu 2011 probíhá druhý ročník turnaje Němčická šipka
2011/2012.
Výsledky jednotlivých kol najdete na www.kadelex.cz
- Za šipkaře Miroslav Kadrmas

Všem zúčastněným děkuji za příjemně strávený den a těším se na další
společná sportovní setkání.
- Sportu zdar, Ďumba

Ligová tabulka - prùbìžné poøadí
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
Liga Vyjímečných Svitavy
Tygři z Depa Chornice
Kopečkáři Staré Město
S.L.Z.A. Němčice
Za vodou Litomyšl
Kotelna Team Svitavy

Kol V
20 14
20 13
19 9
20 7
20 4
19 4

VP R PP P K
2 0 1 3 0
1 0 1 5 0
1 0 2 7 0
3 0 2 8 0
1 0 2 13 0
0 0 0 15 0

Skóre

Legy B
47
42
31
29
16
12

218:145 36:0
212:150 46:22
174:171 22:46
188:177 0:0
147:216 0:36
131:211 0:0

Pořadí družstev v tabulce je BEZ ZÁRUKY, výsledky některých utkání nebyly
autorizovány !

Seminář karate
na Veselce

Postavení karate v Japonsku není vůbec špatné, patří tam dokonce mezi tři
nejvyšší příčky oblíbenosti. Což vyvrací domněnku u nás zakořeněnou, že
karate je záležitostí dělnické třídy. Techniky karate totiž skutečně vycházejí z
přirozených pohybů a z pohybů vycházejících ze zemědělských činností
(sekání kosou, sekerou…).

Na sobotu 11.února pozval náš trenér Jirka Kohák (2.
dan) do svého dojo na Veselce senseie Kamila Guzka V odpoledním tříhodinovém tréninku jsme probrali zbylé čtyři základní kata.
(3. dan Shotokan karate) z královéhradeckého Spar- Nahlédli jsme do u nás zanedbávané oblasti anatomie pohybu a ještě zbyla
taku. Kamil je zároveň předseda sportovně technické trocha času probrat si správný výklad nového zkušebního řádu.
komise Českého svazu karate.
Seminář nebyl vyloženě fyzicky náročný, to ostatně nebylo účelem, ale v
Účelem semináře bylo sjednocení cvičení základních kata, které se ve většině hlavách nám to bude šrotovat ještě dlouho. Teď už je jen na nás, abychom
oddílů v různých bodech mírně liší. Vycházeli jsme z učení Hirokazu Kanaza- neustálým cvičením přenesli poznatky z hlavy do celého těla.
- Květa Ramešová
wy (10. dan, prezident Mezinárodní federace Shotokan karate – SKIF) a konfrontovali drobné rozdíly v podání JKA – Japan Karate Association.
V dopoledním tréninku jsme se nejprve věnovali správnému nácviku dýchání
v jednotlivých technikách. Některé známé praktiky (nádechy v pozici rukou
nahoru a dozadu, výdechy dopředu a dolů) byly doplněny novými poznatky
např. ve frekvenci dýchání u rychle navazujících technik. Plynule jsme přešli k
cvičení základní kata Heian Shodan, kterou jsme rozebírali dvě hodiny a mám
pocit, že to bylo stále málo, přestože tuto katu cvičím 20 let. Nové poznatky
především ve správném nafázování boků mi daly jasně najevo, že karate se
učíme celý život. To ostatně potvrdil i Kamil Guzek při společném obědě, který
pro nás připravila restaurace Veselka. Vyprávěl nám nejen o karate, ale i o
životě v Japonsku, které poměrně často navštěvuje. Vitální Japonce cvičící
karate v šedesáti či sedmdesáti letech najdete v každém japonském dojo, a
vždy se na vás budou usmívat.
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