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Vážení spoluobčané,
Setkáváme se poprvé v novém roce 2013. Není to ani tak dávno, co
jsme si vychutnávali předvánoční shon a spěch, následně svátky
vánoční a najednou máme za sebou skoro celé 3 měsíce nového
roku. Nějak nám ten nechytatelný čas pěkně utíká mezi prsty. Zima
nebo ne-zima. Vypadá to, jako že žádná pořádná zima ani nebyla,
řekl bych, že zima byla a nepěkně šedá, vlezlá a vůbec celkem dost
nepříjemná. Sluníčka minimálně a musím říct, že jsem ho někdy dost
toužebně vyhlížel na zachmuřené obloze. Ale zimní období přináší
kromě sychravého počasí a fujavic i věci výrazně příjemnější, jako
jsou různé společenské a kulturní akce. Mám na mysli oblíbené
plesy, které, co si pamatuji a pak co jsem i slyšel, se velmi vydařily.
Úspěšný byl i tradič-ní dětský karneval. Věřím, že i malý komerční
úspěch naleje pořadate-lům do žil trochu té potřebné živé vody. V
tom by měl být nápomocen i nový ceník schválený zastupitelstvem
obce, kde na takovéto pro celou obec a určitě i blízké i širší okolí
bude sál Kulturního domu místním složkám a organizacím pronajímán zdarma. Musím vzpomenout i na velmi zdařilé výroční členské schůze některých místních spolků. Zima také přináší občas
příděly sněhu a ledovatky. Nejobtížnější je zimní údržba, když
chumelí a je okolo nuly. Prohrnout či počkat, prohrnutím to
samozřejmě utáhneme a vznikne ledovatka, posypeme a za hodinu
chumelení ten posyp jdeme zase stáhnout. No, někdy to zaskřípe,
ale snad jsme tu zimu přiměřeně zvládli. V jeden okamžik nelze být
s radlicí na více místech najednou. Nechme zimu zimou, je před
námi nejkrásnější období v roce. Konečně se po šedivé zimě všechno zazelená, začnou kvést první květy, za chvíli i ovocné stromy a
budeme se všichni věnovat oblíbenému a dlouho očekávanému
jarnímu úklidu.
Když už tedy máme ten nový rok, vyplývají z toho pro nás i
staronové povinnosti, a to připravit rozpočet a plán činnosti.
Rozpočet pro rok 2013 jsme schválili 27. 2. 2013 a tím vlastně i úzce
související plán činnosti. Co není v rozpočtu, nemělo by se dělat, ale
popravdě řečeno, nikdy to takhle ideálně nedopadne, ale snažíme se
v maximální míře rozpočet a plán činnosti dodržovat. Rozpočet
máme schválen přebytkový, kde z přebytku budou uhrazeny stávající úvěrové závazky obce. Jedná se o doplácení úvěru na výstavbu
sportoviště v Němčicích a revolvingového úvěru na krytí dočasného nedostatku finančních prostředků obce.
Rozpočet obce Němčice na rok 2013 (podrobněji uveden dále v ZP)
Příjmy:
11.635.040,- Kč
Výdaje:
10.603.310,-Kč
Financování: 118.270,- Kč (ZBÚ 2012)
- 850.000,- Kč (úvěr sportoviště)
- 300.000,- Kč (revolvingový úvěr)
K rozpočtu dále uvádím, že příjmy jsou sníženy o cca 600.000,- Kč
oproti předpokládaným příjmům. Zvýšení daní automaticky neznamená i zvýšení skutečných příjmů. V loňském roce dle skutečnosti
k 31. 12. 2012 jsme měli nižší příjmy o cca. 500.000 Kč. Příjmy se
± naplnily dle předpokladu až na příjmy z DPH, které byly nižší o
již uvedenou částku.
V letošním roce bychom měli zcela uhradit všechny stávající
závazky obce a snížit tak dluhové zatížení obce na 0. Tím si zcela
uvolníme ruce pro další rozvoj obce v následujících letech, kdy nás
čekají finančně velmi náročné investiční akce (Protipovodňová
opatření I – Člupek, snad i Pudilka, výstavba chodníku ve Zhoři, a
další rozpracované věci) Pro tyto akce předpokládám využití

samozřejmě dostupných dotačních titulů ale i úvěrových prostředků, pro které jsou v současné době vytvářeny velmi dobré podmínky s velmi nízkými úrokovými sazbami.
Tomuto trendu při sestavování rozpočtu na letošní rok odpovídá i
plán činnosti. Je poměrně skromný. Letos kromě obvyklých činností, oprav a údržby obecního majetku, se počítá s opravou výtluků
v místních komunikacích, s pořízením nové techniky, traktoru
(s dotací) a posypového stroje na zimu (bez dotace), dále propojením
a ozvučením všech části obce veřejným rozhlasem obsluhovaným
z jednoho místa (OÚ). Také musíme již konečně jednou vyřešit
zatékání do MŠ pořádnou opravou střechy. Tady jsme stále váhali
s možností případné výstavby bytů na tomto objektu, ale domnívám
se, že zřejmě od tohoto záměru ustoupíme, je to předmětem jednání
a rozhodnuti zastupitel-stva obce. V letošním roce bychom také rádi
oddělili topení dvou bytů na OÚ v Němčicích tak, aby bylo nezávislé na celém objektu. Od této nemalé investice si slibujeme hlavně
výraznou úsporu vytápění objektu a přesnou a měřenou dodávku
tepla do obou bytových jednotek.
Co nás dále čeká a nemine:
Protipovodňová opatření Člupek
Na stavby poldru a úpravu potoka včetně hlásného systému je
vydáno od ledna 2013 stavební povolení. Stavební povolení na
stavbu SO3 – Přejezdy a lávky je v řízení a mělo by být k mání
nejdéle v dubnu. (tuto stavbu financuje obec ze svých prostředků,
vše ostatní Lesy ČR, s. p.). Realizace posunuta na roky 2014 -2015 a
odsouhlasena i ministerstvem životního prostředí. Stavět se tedy
bude.
Protipovodňová opatření Pudilka
Máme vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Čekáme na vydání
vhodného dotačního titulu, na což to v letošním roce nevypadá.
Projektová dokumentace (PD) pro územní řízení a Rozhodnutí o
umístění stavby stačí po podání žádosti o dotaci na stavbu. V případě kladného posouzení žádosti o dotaci a po vydání Rozhodnutí
o přidělení dotace by pak byla následně zpracována stavebně
prováděcí dokumentace, na základě které by bylo vydáno stavební
povolení a proveden výběr dodavatele stavby. Zatím ale čekáme co
bude nebo nebude. Základní kámen, tj. Rozhodnutí o umístění stavby, máme.
Chodník Zhoř
Zde nám probíhá řízení pro umístění stavby. Po běžných formalitách
si myslím, že také nejdéle v dubnu budeme mít Rozhodnutí o
umístění stavby. Budeme dále pokračovat a bude zpracována
stavebně prováděcí dokumentace opět pro získání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby. Po získání stavebního povolení se
teprve můžeme ucházet o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury. Tato žádost se podává vždy ke konci kalendářního roku.
Když by bylo všechno dobré, tak snad v příštím roce by se dalo
stavět. Já vím, že je to moc na dlouho, ale v tomhle systému to snad
ani rychleji nejde. Je možné získat až 70% dotace a to stojí za trochu
snahy a trochu trpělivosti. Předpokládáme při výstavbě chodníku i
položení nového kabelového vedení pro veřejný rozhlas a osvětlení
s možnou instalací nových sloupů veřejného osvětlení. Vlastní výstavba nového veřejného osvětlení a rozhlasu dost zvyšuje předpokládané celkové náklady na výstavbu chodníku cca. o 1 mil. Kč.
Celkové náklady zatím odhadujeme někde okolo 5– 6 mil. Kč, ale ty
budou upřesněny rozpočtem a následně hlavně výběrovým řízením.
Chodník Němčice
Mám na mysli chodník od Kulturního domu k odbočce ke hřbitovu.
Chtěl bych pro tento kousek připravit dokumentaci pro vydání
Rozhodnutí o umístění stavby. Tady by neměli být žádné kom-

plikace, protože se jedná o pozemky obce.
Adaptace hasičské zbrojnice na knihovnu ve Zhoři
Dne 23. 1. 2013 jsme podali žádost o podporu na MAS Litomyšlsko
(Místní akční skupina). Třebaže jsme se v únoru obhajoby projektu
nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, byli jsme úspěšní. Nikoli
sice v celém rozsahu, ale z větší části. Jinými slovy, neobdrželi jsme
celou požadovanou dotaci ve výši cca 450.000,- Kč ale „pouze“ něco
málo přes 300.000,- Kč. Získat dotaci 300.000,- Kč je velmi slušný
úspěch, zvlášť v současné době, kdy se shání každá koruna velmi
těžko. Teď musíme ještě počkat na projednání na SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) a bude-li vše v pořádku, tak obdržíme
cca 8-9/2013 k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace. Vzhledem k
tomu, že již bude podzim, počítám s vlastní realizací projektu od
jara příštího roku.
Roubená hospoda čp 98 v Němčicích
Tady nás začíná dost tlačit čas, stav objektu se postupně zhoršuje a
my zatím marně hledáme hlavně další využití objektu a s tím i spojené možnosti pro získání finančních prostředků.
Dotace v roce 2013
Předběžně potvrzenou dotaci od MAS Litomyšlsko jsem již zmínil.
Dále máme potvrzenou dotaci ve výši 1.430.550,- Kč na pořízení
techniky pro snižování prašnosti v obci od SFŽP (Státní fond životního prostředí). Zde je předpokládaná max. celková výše zakázky v
částce 1.683.000,- Kč při 10% podílu spolufinancování obce. Tady
musíme co nejdříve vypracovat zadání pro výběrové řízení a po jeho
provedení, které upřesní výši zakázky požádat o finální dotaci. Vše
by mělo proběhnout cca do poloviny letošního roku.
Ještě jsme požádali o dotaci z POV (Program obnovy venkova) z
prostředků Pardubického kraje na pokračování parkových úprav v
centru obce. Obvykle se dostává 100.000,- Kč a vzhledem ke 50 %
spolufinancování obce by náklady měly překročit 200.000,- Kč. Tyto
úpravy musí být provedeny do podzimu letošního roku.
Zmínil jsem asi nejzávažnější záležitosti co nás letos čekají a neminou. Budeme toho mít ale k řešení určitě více. Například jízdní řády,
nekonečný příběh, u kterého jsme bohužel obvykle jen svědky, ale
prý se má komunikace zlepšit.
Jízdní řády autobusové dopravy
Tady máme změnu od 3. 3. 2013 a všichni opět koukáme, co to na nás
zase připravili za nepěkná překvapení. Ale pěkně popořadě. S nástupem nového vedení Pardubického kraje přišel i nový pohled na
věc. Jezdí spousta poloprázdných autobusů a doplatek na tuto
obslužnost se počítá v desítkách milionů Kč, které chybí jinde. Je
nutná změna. Dne 30. 1. 2013 jsem se v Litomyšli zúčastnil jednání
se zástupci Pardubického kraje v čele s radním pro dopravu
p. Duškem a se zástupci OREDO, společnosti která dopravní
obslužnost pro náš kraj organizuje. Dne 29. 1. 2013 v 14.30 hod. jsem
emailem obdržel návrh seznamu linek, které by měly být v rámci
úsporných opatření od 3. 3. 2013 v našem regionu zrušeny. V tomto
seznamu nefiguroval žádný spoj, který jezdí přes naši obec. Dále
jsme byli informováni, že vzhledem k časové tísni se budou řešit
případné požadavky na časové posuny jednotlivých spojů až během
roku 2013 (spíše až na podzim roku) a dále o rozdělení linky Česká
Třebová – Proseč. Odcházel jsem tedy z tohoto jednání vcelku v
poklidu. Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem si dne 25. 2. 2013
otevřel návrhy nových jízdních řádů platných od 3. 3. 2013, to se dá
dost těžko popsat. Byly zrušeny spoje mezi Č. Třebovou a Litomyšlí
ve velkém počtu a naprosto necitlivě v době velkých prázdnin od 1.
7. 2013 do 31. 8. 2013, v době cca od 7:00 – 14:00 hod. každého pracovního dne. Okamžitě jsme tuto situaci připomínkovali a avizovali,

že jim pošleme náš návrh na dopravní obslužnost v době prázdnin.
Věc jako vždy spěchá a nebylo by dobré ztrácet čas. Další změna
jízdních řádů je plánována na 9. 6. 2013. Chci vás proto všechny
občany naší obce vyzvat, aby, máte-li připomínky ke stávajícím spojům, jste nám je zaslali co nejdříve na známou adresu (písemně nebo
emailem). Připomínka musí být písemná a musí přesně obsahovat
číslo linky (např. Č. Třebová-Litomyšl : 700820), číslo spoje a co se
požaduje (např. posunutí odjezdu o cca 5 min. apod.). Opravdu
neztrácejme čas. Věřím, že společně bychom mohli připomínkovat
stávající jízdní řád tak, aby byl alespoň trochu přijatelný. Nahrává
nám i skutečnost, že došlo k opětovnému rozdělení dlouhé linky Č.
Třebová – Proseč na dvě linky původní.
Stále se něco děje, otázkou ale je zda-li k lepšímu nebo naopak.
Teda, že by nám to živobytí zrovna bylo nějak ulehčováno, to si myslím, že je tomu spíše naopak. Nedivme se pak skutečnosti, že mnoho
lidí nostalgicky vzpomíná na léta naší zašlé slávy. Stávající vrchní
velení zděšeně komentuje vzestup kdysi vládnoucí jedné strany, či
nástup radikálních názorů tím, že jim jejich voliči nerozumí. Jak
jednoduché alibistické vysvětlení. Jestli to není tím, že voliči toho již
mají dost a chytají se jakéhokoli pomyslného stébla naděje. Vždyť
slibovat je tak snadné, zvlášť když paměť je u nás tak krátká a velmi
rádi rychle zapomínáme. Po dvaceti letech budování demokracie
jsme se dodrápali do situace, kdy v současnosti fungující a propracovaný systém by nám mohli určitě závidět protřelí tyranové před
mnoha a mnoha staletími, a to byli nějací koumáci. Rozdíly ale
opravdu nějaké malé máme, například tehdy velmi oblíbené fyzické
likvidace spojené s dalšími diváckými atrakcemi jsou v 21. století
nahrazeny mnohem pokrokovějším a vysoce efektivním ždímáním
lidí, před kterým se snad ani nedá schovat. Ledaže přestoupíte ze
ždímačky ke ždímatelům na což má zase žaludek málokdo. Vážně
mám pocit, že obyčejný člověk nikoho nezajímá a venkov již vůbec
ne. Vzpomeňme na lítý boj okolo rozpočtového určení daní a argumenty zástupců sytých a bohatých - velmi smutná kapitola s
naštěstí pro nás slušným koncem, teda tatím. Můj osobní pocit z
uplynulých cca. dvaceti let je takový, že jsme byli nedobrovolnými
svědky navenek úžasného divadla o přerodu socialistické společnosti do společnosti, kterou někdo hrdě nazývá demokracií a právním
státem, a které bylo ve své podstatě pouze rozdělením kdysi majetku
nás všech a požitků z nich plynoucích mezi vyvolené, vše pod
odborným dohledem našeho za všech vlád dobře fungujícího
stínového vrchního velení. Celé dvacetileté divadlo bylo završeno
bombastickým „majsterštychem“ jednoho z hlavních hrdinů v
tragikomické roli vrchního uklízeče, který zametl všechno co se dalo
a uzavřel tak celé jedno, první dějství. Ale neobávejme se, že je po
všem, myslím, že se pomalu zvedá opona dějství dalšího,
vzpomeňme třeba na fotovoltaiku.
Nenechme se ale oškádlit, protože o to možná právě jde. Unavit lidi,
aby si vrchní velení mohlo dělat, co se mu zamane, je třeba se
neustále zajímat o všechny záležitosti co se nás dotýkají, mít oči
otevřené a zachovat si chladnou hlavu, jednou se to určitě zlepší.
Máme toho hodně moc na práci, nezapomínejme ale, že se nic nemá
přehánět. Je hektická doba, všichni blázníme, a ten blázinec nás
začíná pomalu pohlcovat a mnohdy i kosit, nezapomínejme proto na
sebe, na své zdraví a na svoji rodinu. Mohou se pak stát věci, které
se nedají vrátit a třeba ani napravit. Užijme si nadcházejícího jara a
přeji všem spoluobčanům jeho příjemné prožití a dostatek příjemného odpočinku pod příjemným jarním sluníčkem po dobře provedené práci.

- Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice

140/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání

19.12.2012 (7,0,0)
141/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na financování projetku Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko ve výši 21.000,- Kč,
na dofinancování obnovy veřejného prostranství a parkových úprav
v obci Němčice (7,0,0)
142/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo členský příspěvek
do Regionu Orlicko – Třebovsko na rok 2013 ve výši 20,- Kč/obyvatele obce, tedy v celkové výši 19.000,- Kč. (7,0,0)
143/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo členský příspěvek
do Mikroregionu Li-tomyšlsko na rok 2013 ve výši 25,- Kč/obyvatele

obce, tedy v celkové výši 23.575,- Kč. (5,0,2)
144/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odprodej části
pozemku 47/3 před domem čp. 10 a pro zastřešení pergoly v
Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové v rozsahu uvedeném v
žádosti. Po zaměření bude celá věc předložena Zastupitelstvu obce
Němčice k projednání. (7,0,0)
145/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 2 ks bříz na
p.p. 160/1 pod čp. 31 v Němčicích v k.ú. Němčice u České Třebové.
Náhradní vysadba se nepředepisuje. (7,0,0)
146/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo zproštění
poplatku za nájemné – umístění internetového zařízení na komíně
kotelny ZŠ z důvodu zachování stejných podmínek pro všechny

uživatele, kteří zde mají umístěné zařízení. (7,0,0)
147/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci TJ Sokol
Němčice na opravy a údržbu zařízení v užívání TJ Sokol ve výši
12.000,- Kč. Dotace nepodléhá vyúčtování neboť TJ Sokol hradil
opravy a údržbu sport. zařízení pouze ze svých zdrojů. (7,0,0)
148/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo záměr na opravu
podlahy v tělocvičně Základní školy v Němčicích (7,0,0)
149/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo uzavření MŠ vždy
o vánočních svátcích v návaznosti na uzavření ZŠ. Termín uzavření
bude každoročně upřesněn v předstihu min. 60 dnů před uzavřením.
(7,0,0)
150/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zaslání písemné
stížnosti na omezení pracovní doby v Němčicích na Českou poštu, s.
p., Region Východní Čechy, Pardubice. (7,0,0)
151/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přijetí Nabídky na
dodávku elektřiny č. 12018775 pro obec Němčice na dobu od 1.7.2013
do 31.12.2014. (7,0,0)
1/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání
pro den 23.1.2013 (9,0,0)
2/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo doplnění zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Němčice záznamem o hlasování, kde
bude jmenovitě uvedeno hlasování zastupitelů. (9,0,0)
3/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo plán hospodaření v
obecním lese v roce 2013. (9,0,0)
4/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 3 k
Dohodě o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při jeho realizaci a
administraci číslo PAAK/AR1/009/02 ze dne 31. 10. 2008. Prodloužení asistence do 30.6.2014. (9,0,0)
5/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Kupní smlouvu a
smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p. 361/12 o výměře 7 m2 za
kupní cenu 2.500,- Kč a za cenu věcného břemene ve výši 1.000,- Kč
(vč. DPH) (8,1,0)
6/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem bytu v čp.
107 p. Heleně Přívratské na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2013,
ve výši nájemného 35,- Kč/m2 podlahové plochy (9,0,0)
7/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo souhlasné stanovisko
k modernizaci farmy pro chov skotu Němčice dle předložené dokumentace vypracované Farmatec, a. s. Litomyšl, zakázkové číslo
1220001998 z 1/2013 (7,2,0)
8/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu
č. 5/2012 obce Němčice (9,0,0)
9/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Oznámení o
vyloučení možnosti příjmu z výnosu daní nebo z podílu na nich na
účet vedený u ČNB. Výnosy z daní a z podílu na nich budou i nadále
zasílány na stávající účet u KB. (8,0,1)
10/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN),
číslo smlouvy – obchodník: 13500066, včetně příloh s platností od 1.
6. 2013 do 31. 12. 2014 (9,0,0)
11/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k
Dohodě o odborné pomoci uzavřené 19.12.2011 mezi Obcí Němčice a
Městskou knihovnou Česká Třebová o prodloužení platnosti od
1.1.2013 do 31.12.2013. Výše příspěvku se stanovuje ve výši 15,Kč/obyvatele části Zhoř. (9,0,0)
12/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příspěvek ve výši
10.000,- Kč na montáž svodidel u čp. 91 v Němčicích, Zhoři a pověřilo starostu obce dalším jednáním v této věci. (8,0,1)
13/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podmínky pro
dodávky tepla uvedené ve smlouvě. Smlouva bude rozdělena na
odběratele Obec Němčice a Základní škola a mateřská škola
Všeználek Němčice. (9,0,0)
14/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání
27. 2. 2013 (6,0,0)
15/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočet obce
Němčice na rok 2013 (6,0,0)
16/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočtový výhled
obce Němčice na roky 2014 2018 (6,0,0)
17/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo peněžní ocenění p.
Pavlu Jílkovi ml. za reprezentaci obce a ČR na Speciální olympiádě
2013 v Jižní Koreji ve výši 5.000,- Kč (7,0,0)
18/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo účetní závěrky za
rok 2012 Obce Němčice a příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ
Všeználek Němčice, včetně úhrady ztráty příspěvkové organizaci ve
výši 117.523,- Kč. (7,0,0)
19/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši

10.000,- Kč pro SAMURAI Klub bojových umění a sportů na rok 2013
na mate-riální vybavení a závodní činnost. Dotace podléhá vyúčtování. (7,0,0)
20/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši
2.000,- Kč pro Salvia, středisko sociálních služeb Svitavy na zajištění
činnosti v roce 2013. Dotace podléhá vyúčtování. (7,0,0)
21/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši
1.000,- Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek pro SONS Česká
Třebová v roce 2013. Dotace podléhá vyúčtování (7,0,0)
22/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem p. 213/1 o
výměře 4.125 m2, p. 209 o výměře 2.543 m2 a 208/1 o výměře 846 m2
p. J. Smékalovi ze Zhoře, čp. 51 pro chov domácího zvířectva za cenu
10,- Kč/rok na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2014. Pozemek
může být oplocen elektrickým ohradníkem tak, aby zůstala zachována průchodnost cesty p. č. 508, v Němčicicích, Zhoři, k. ú. Zhoř u
České Třebové (7,0,0)
23/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 3 stromů u
silnice III/36018 v Němčicích mezi domy čp. 12 a čp. 15. Bude provedena náhradní výsadba – lípa, výška min. 2 m. (6,0,1)
24/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost o snížení
nájmu za sál za divadlo dne 9. 2. 2013 (7,0,0)
25/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo trasu uložení
optického kabelu na akci: Optické propojení ČD – T Česká Třebová –
Litomyšl do obecních pozemků. Trasa uložení bude umístěna mimo
stávající zpevněné části obecních cest. (6,0,0)
26/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem areálu na
Člupku na konání hudební akce ve dnech 1. – 2. 6. 2013, nájem ve
výši 1.000,- Kč + úhrada el. energie, stanovena vratná kauce 5.000,Kč (6,0,0)
27/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo ceník na pronájem
sálu Kulturního domu v Němčicích s platností od 1.1.2013. (6,0,0)
28/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zřízení pracoviště
České pošty, s. p. v prodejně Konzumu, obchodního družstva v Ústí
nad Orlicí v provozovně v Němčicích (5,1,0)
29/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odprodej nově
vzniklých p.p. 47/12 (cca 51 m2) a p.p. 47/13 (cca 50 m2) za cenu 35,Kč/m2 p. Marii Kumpoštové. Po upřesnění bude předložena ZON ke
schválení kupní smlouva. (6,0,0)
30/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo redesign webových
stránek obce v ceně do 17.000,- Kč/vč. DPH a pověřuje starostu obce
dalším jednáním ve věci. Návrh změny webu obce bude průběžně
konzultován se ZO (6,0,0)
31/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání Oznámení o
vlastnictví obce k pozemku dle § 1 zák. č. 172/1991 Sb., v souladu se
zákonem č. 173/2012 Sb. na Katastrální úřad pro Pardubický kraj, KP
Svitavy, převod pozemků z LV 1 na LV 10001, vše v k.ú. Němčice u
České Třebové. (6,0,0)
32/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo umístění telekomunikačních zařízení spol. Chceme.net. s. r. o. na objekty požární zbrojnice v Němčicích (za bezplatnou přípojku pro SDH) a na objektu
komínu ZŠ v Němčicích za roční nájem 10.000,- Kč na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. (6,0,0)
33/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene pro ZD se sídlem ve Sloupnici,
provozovatele zařízení pro dodávku tepla do ZŠ a MŠ v Němčicích,
počívající v právu užívání částí pozemků vymezených v GP č. z. 5521370/2012 za účelem provozu, údržby a oprav. (6,0,0)
34/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zaslání další žádosti
o řešení nebezpečné dopravní situace na křižovatce silnic II/358 a
III/36/018 nad čp. 37 v Němčicích na Pardubický kraj. (6,0,0)
35/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo každoroční uzavření MŠ v Němčicích od poloviny července v délce trvání 5 týdnů.
(6,0,0)
36/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo snížení částky
dotace z MAS Litomyšlsko na projekt: Adaptace hasičské zbrojnice
na knihovnu Němčice-Zhoř , z částky 449.145,- Kč na 306.744,- Kč
(6,0,0)
37/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o nájmu
části nemovitosti (stavby) č. 22229 pro umístění základnové stanice
pro Vodafone Czech Republic, a. s., na 10 let a s výší nájmu 30.000,Kč/rok + úhrada za měřenou spotřebovanou elektrickou energii.
(6,0,0)
hlasování - (pro – proti – zdržel se) - OZ

Návrh rozpoètu obce pro rok 2013
Pøíjmy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti1.800.000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
200.000
Daň z přijmů fyz. osob z kapitálových výnosů 180.000
Daň z příjmů právnických osob
1.800.000
Daň z příjmů právnických osob za obce
200.000
Daň z přidané hodnoty
3.500.000
Poplatek za komunální odapd
482.160
Poplatek ze psů
10.000
Pobytové poplatky
5.000
Odvod výtěžku z provoz. Loterií
20.000
Odvod z loterií na území obce
60.000
Správní poplatky
6.000
Daň z nemovitosti
860.000
Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu
170.480
Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu-volby
48.400
Převody z rozpočtových účtů (FKSP)
55.000
Pěstební činnost
150.000
Pitná voda
940.000
Odvádění a čištění odpadních vod
510.000
Základní školy
1.000
Poř. a zach. a obnova hodnot kultut. nar. a hist.
1.000
Sportovní zařízení v majetku obce
1.000
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed. j.n.
1.000
Bytové hospodářství
160.000
Pohřebnictví
3.000
K. služby a územní rozvoj (KD)
160.000
Svoz TKO (EKO-KOM)
100.000
Zůstatek na běžném účtu
118.270
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1.000
Činnost místní správy
191.000
Obecní příjmy (dividendy České spořitelny, a.s) 18.000

CELKEM

11.635.040

Výdaje

Pěstební činnost
100.000
Silnice, místní komunikace
673.000
Pitná voda
606.000
Odvádění a čištění odapdních vod
702.500
Vodní díla v zemědělské krajině
10.000
Základní, mateřská škola
1.660.020
Knihovnické činnosti
26.000
Záležitosti kultury (korniky, Zlatý pásek)
27.000
Obnova kulturních památek
8.000
Záležitosti kultury (důchodci, vánoční příspěvky)
37.000
Sportovní zařízení v majetku obce (dostavba, provoz) 272.000
Bytové hospodářství
180.000
Veřejné osvětlení
255.000
Pohřebnictví
16.000
Ostatní činnost j.n.
2.000
Výstavba, údržba inženýrských sítí
50.000
Komunální služby a územní rozvoj (KD)
498.000
Sběr a svoz TKO
660.000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
357.000
Požární ochrana (SDH)
118.000
Zastupitelstvo obce, provoz OÚ
752.000
Volby prezident
48.400
Činnost místní správy
3.220.390
Převody vlastníků fondů (FKSP)
55.000
Ostatní finanční operace
270.000

CELKEM
FINANCOVÁNÍ

10.603.310

Zastupitelstvo
Splátky jistin úvěru
Splátka revolvingového úvěru

1.000
-850000
-300.000

Výsledky Tøíkrálové sbírky
v Nìmèicích

Vážení Němčičáci,
tento rok se naše obec stane pořadatelem již 6. ročníku Němčické
olympiády. Bude to ročník jubilejní, neboť od 1. olympiády uběhne
v červnu 2013 již 10 let.
22. 6. 2013 v prostorách sportovního areálu v Němčicíh, ale i v
Kulturním domě změří svoje síly Němčičáci z různých koutů
republiky. Utkají se v malé kopané, stolním tenise, nohejbalu, šipkách, snad neprohrají „trenky“ v mariáši nebo je neskolí pivní
štafeta.
Pokud budete mít chuť si zasportovat, nebo se jen pobavit, kulturně
se vyžít, rádi Vás uvítáme. Snad se nám podaří vytvořit příjemnou
atmosféru.
Předem děkuji za podporu akce, případné dotazy i podněty směřujte na sekretariát Obecního úřadu Němčice

-Mgr. Dana Urbánková

Protože zimním číslem roku 2012 se dovršil desátý
rok vydá-vání Zlatého pásku, byly ročníky 2008-2012 v
barevném provedení knihařsky svázány a jsou pro případné zájemce k zapůjčení v obecních knihovnách.

- F. Šauer

k zamyšlení...

O těch, kdo znalost nesou do neznalosti, pravím,
že vyhánějí démony.
O těch, kdo milují bez rozdílu těla, domu či vyznání, pravím,
že promlouvají mnoha jazyky.
O těch, kdo vrahy jako děti vítají, pravím,
že hady berou do dlaní.
O těch, v nichž nenávist neprobouzí, pravím,
že číše jedu je neotráví.
O těch, kdo nalezli a nezůstali skryti, pravím,
že na nemocné ruce vkládají.
O těch, kdo mají poznání, pravím, že uzdravují.

Děkuji všem lidem dobré vůle za jejich štědrost a děkuji všem
koledníkům za to, že se nenechali odradit špatným počasím a
vyšli koledovat ve prospěch našich bližních, kteří se ocitli v
nouzi. Jak málo stačí k tomu, abychom se na pomyslném
druhém břehu ocitli my sami.
Němčice - Zhoř
Němčice - Člupek
Němčice Němčice -

Celkem

Věra Doležalová
Lucie Kovářová
Nikola Pokorná
Iva Postová

4 575 Kč
3 849 Kč
4 275 Kč
2 765 Kč

15 464 Kè

-V.D.

Spoleèenská kronika

Bìhem zimy

se v naší obci narodili
Simon Daniel

(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Slavíková Ludmila 85 let
Člupek
Štarmanová Vlasta 85 let
Člupek
Sršeň Stanislav
80 let
Zhoř
Vavřínová Vladimíra75 let
Člupek
Buchtelová Hana
65 let
Němčice
Fidra Oldřich
65 let
Člupek
Hošek Antonín
65 let
Člupek
Pávek Ivan
65 let
Zhoř
Vebrová Zdeňka
65 let
Němčice
Pirklová Alena
60 let
Zhoř
Povolný Karel
60 let
Člupek
Jindrová Marie
Marková Vlastimila

hhgg

Kulturní

Němčice
Němčice

Dětský karneval ve Zhoři
9. února 2013 jsme se sešli na sále, abychom se potěšili pohledem na
roztančené sukýnky princezen, nalíčené tváře rozcuchaných klaunů,
roztomilá batolata převlečená za zvířátka, na čertíky i indiány a na
pohádkové bytosti. Jsme rádi, že přišlo tolik dětí i dospělých. Dobře
jsme se bavili při tanci i při soutěžích a odpoledne uteklo jako voda.
Poděkování patří sponzorům – panu Rozlívkovi, panu Fikejsovi za
tisk pěkných plakátů a paní Roitové a paní Štusákové za ceny pro
děti. Ceny dětem darovali také rodiče dětí a svou pomoc poskytli i
děti odrostlejší. Zase jsme se jednou sešli spolu s přáteli a sousedy i
lidmi z okolí, pobesedovali a prožili jedno pěkné odpoledne. Věřím,
že se parta nadšenců sejde dříve než na příštím karnevalu – třeba už
na čarodějnice u naší chaloupky.
- V.D.

Bruslení ve Zhoøi

Zima byla letos proměnlivá, vrtkavá a nestálá.
K jaru jako by se nechtěla vzdát své vlády. A
přesto se povedlo ve Zhoři připravit pro děti
pěkný led. Všechno jde, když se chce a tak se
tátové zhořských dětí domluvili, věnovali svůj
čas dětem i sobě pro radost. Každý, kdo se
rozhodl pomoci, ví, že to chvíli trvá, než led
zakryje hrboly a musí se nastavit čas třeba dlouho do noci. Ale
dobrá věc se podařila a konečně mohly děti vyrazit na led. Je

akcí
dùm

29.3. 19:00 Karatedo Maškarní ples
22.6. 8:00 Obec
V. Němčická olympiáda

Sportovní

Zhoř

oslavili svá významná ivotní jubilea

jsme se rozlouèili

Kalendáø

14.4. 16:00
5.5. 16:00
19.5. 16:00
2.6. 17:00
8.6. - 9.6.
22.6. 8:00
30.8. 17:00

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Obec
Sokol

Pøírodní
30.4.

SDH

„Na
23.4. 13:30 Dvořákovi
24.3. 13:30 Dvořákovi
30.4. 18:00 Dvořákovi
3.5
Dvořákovi

areál

Němčice : Jehnědí
Němčice : Libchavy B
Němčice : Ústí nad Orlicí C
Němčice : Kerhartice B
ZIMNÍ OLYMPIÁDA
V. Němčická olympiáda
Němčický pivní triatlon

areál

Èlupek

Pálení čarodějnic

nebesích”
Velikonoční výstava
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic
Zahájení výstavy obrazů

10 let Nìmèické olympiády

Byl jsem požádán, abych napsal článek o Němčické
olympiádě. Nejprve Vám vysvětlím, jak celá akce vznikla. S
touto myšlenkou jsem si pohrával už v roce 1999, ale cesta do
USA vše posunula o tři roky. Inspiraci jsem našel v turnaji
Albrechtic v kopané a řekl jsem si, jestli neudělat akci podobnou, protože Němčic je hodně (13). Po návratu z USA jsem
navštívil pana starostu, vysvětlil svůj nápad, on ho předložil
zastupitelstvu. Tam se myšlenka ujala a akce byla na světě.
První olympiáda proběhla v roce 2003 a
pořadatelem nebyl nikdo jiný, než naše
obec. Proběhla schůzka s ostatními
starosty a dohodli jsme se, že olympiáda bude každé dva roky, a pokud
možno vždy v jiné obci. Ne všechny
Němčice ale mají prostory a možnosti,
kde akci uspořádat a tak se akce zatím
pořádá tam, kde tyto možnosti a areály jsou.
Některé obce se soutěží neúčastní, protože se
jim nedaří dát dohromady potřebný počet reprezentantů.
Na programu bývá 4-6 disciplín a další zábavné hry. Na I.
olympiádě soutěžilo 9 Němčic a dvoje další se přijely podívat.
Já osobně jsem rád, že tato akce stále trvá a věřím, že bude trvat
i nadále, protože není nic lepšího, než když se lidé společně
baví, obzvlášť v této době. Organizace sice přináší starosti
lidem ze všech složek obce, ale myslím, že to stojí za to.
Letos jsme po 10 letech opět pořadatelé my a věřím, že to se
ctí zvládneme, protože již pracuje organizační výbor a na všech
je vidět chuť do této akce. Letos si zasportujeme a pobavíme 22.
června. Těšíme se na Vás ať přijdete sportovat, nebo jen fandit.
Pokud by někdo měl nápad, nebo chuť pomoci, rádi Vás
uvítáme.
- Josef Pokorný ml.

dobře, že jsou vybaveni ochrannými přilbami a
pomůckami, aby pády tolik nebolely. Byla to velká
radost pro všechny. Hlavně děti si prožily radost z
pohybu. A nejen to. Moc mě potěšilo, když jsem
viděla na ledě děti, jak prohánějí a bojují o puk se
svými rodiči. Pěkné chvíle na ledě sice netrvaly
dlouho, ale stálo to za to. Nechyběly ani vzpomínky
na časy, kdy jsme si
Kam mě brusle donesete?
díky stálejšímu počasí
Nepojedu kam vy chcete.
v zimě mohli užít i karneval na
Když jsem jednou na ledu,
ledě.
- V.D.
kam chci já, tam pojedu.

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Ve spolku se stále něco děje a to je moc dobře. Začali
jsme Valnou hromadou, která obvykle zahajuje naše
setkávání v novém roce. Sešli jsme se v hojném
počtu a po skončení schůze se dobře pobavili
s kapelou Ahasver.
A co nás letos čeká?
| Divadelní ples
| Dětský karneval
| Turné po okolních obcích s hrou Doba kamenná
| Zájezd do Jižních Čech v květnu
| Oskarel - setkání po prázdninách
| Nová hra - zatím zahalena tajemstvím
| Zájezd do divadla - opět s tajným cílem

V tuto chvíli se již můžeme ohlédnout za prvními dvěma akcemi, které se uskutečnily v únoru
a v březnu.

Divadelní ples

15.února, tentokrát v pátek, byl v Kulturním
domě náš již tradiční ples. Zájem o lístky byl
velký, to nás opět potěšilo. Ples byl příjemný
díky dobré kapele,která výborně hrála a přitom
přítomní neohluchli, dokonce si mohli spolu
povídat. Ples byl příjemný také proto, že bar,
šatna, tombola, obsluha hudby, předtančení i
losování tomboly fungovalo bez problémů. A do třetice byl ples
příjemný proto, že se nám podařilo v rekordním čase prodat
naše výborné jednohubky.Byli jsme na plese rádi. Ples měl tentokrát i zajímavou detektivní zápletku. Zmizely květiny ze
salónku. Zpočátku se zdálo, že do nenávratna. Ale naše detektivní kancelář vypátrala viníka hned druhý den.
Na jeho obhajobu lze říci jen tolik, že byl dobrým konzumentem
naší nabídky v baru a důsledkem toho utrpěl krátkodobou
poruchu paměti.

Dìtský karneval

Karneval je již tradiční akce, kterou připravujeme spolu se Základní školou. Tentokrát jsme měli téma Zvířecí bál. Mohli jsme
obdivovat řadu krásných zvířecích masek, ale nechyběly ani
princezny, loupežníci, klauni a další masky. Jsme rádi, že se na
sále Kulturního domu děti dobře bavily, soutěžily a užily si
tanec. Určitě se za rok zase sejdeme.

- V. Kodytek

Zprávièky z domu
NA NEBESÍCH
Adventní výstava – PODÌKOVÁNÍ

V závěru loňského roku jsme uspořádali v domě NA NEBESÍCH
první Adventní výstavu výrobků a dílek našich milých spoluobčanů. Vlastně to byl maratón výstav o čtyřech víkendech a
osmi dnech. Měli jsme trochu obavu, jestli v tak malá obci to na
vás nebude moc a také, bude-li vůbec zájem vystavovat. A na
první ročník to dopadlo vskutku výborně. Za to si ovšem zaslouží
poděkování nejen vystavující slečny a paní, které obětovaly předvánoční víkendy, ale i děti ze Základní školy v Němčicích pod
vedením Lydie Věnečkové, které bravurně zahájily směsí
vánočních koled. Samozřejmě děkujeme i vám, kteří jste nás poctili hojnou a leckdy opakovanou účastí, dobrou náladou a
setkáními, které pohladí. Děkujeme, byli jste skvělí !!
I na vás bylo vidět, že vás potěší se vidět a popovídat s lidmi, kteří
sice bydlí ve stejné vesnici, ale důvodů a příležitostí k
„potkávání“ mnoho není. Proto pro vás chystáme další i pravidelné akce, o kterých se něco dozvíte již dnes na jiných místech
Zlatého pásku.
Ještě jednou děkujeme.

Velikonoèní výstava – POZVÁNKA

Na dny 23. a 24. března, vždy od 13:30 hod., chystáme v domě
NA NEBESÍCH Velikonoční výstavu. Vystavováno bude vše, co
má vztah k jaru, velikonocům, lidové tvorbě a tomu, co umí
šikovné ruce, tzn. velmi široký záběr.
Opět tedy vyzýváme všechny, co něco tvoří i když třeba pouze v
domácích podmínkách, aby své výtvory přišli ukázat ostatním.
Pro vystavení budou přichystány stoly a popř. volný prostor, za
vystavení se nic neplatí. Výstavka může být i prodejní.
K návštěvě na Velikonoční výstavě zveme i všechny naše spoluobčany, jejich známe a příbuzné. Vstupné se neplatí. Mimo zajímavých věcí, které u nás uvidíte, bude připraven prostor pro
setkávání a posezení.
Prosíme vystavující, aby si včas zajistili místa.
Tel. 469813999 nebo e-mail 469813999@seznam.cz

Pálení èarodìjnic NA NEBESÍCH

Věrni tradici se i letos 30. dubna pokusíme jednou provždy
vypořádat s čarodějnicemi. Hranici s čarodějnicí v životní
velikosti zapálí zbožný mnich kolem 18té hodiny za přítomnosti
její napravené kolegyně. Další jejich družky vítány !!
Vstupné se neplatí, buřty a ostatní k zakoupení v místě. Jste
zváni!

Jaro a léto 2013 NA NEBESÍCH

Vážení přátelé, oproštěn všeho zmaru a beznaděje, které je
obsaženo v TV zprávách, novinách, internetových médiích, atd.
musím napsat, že se těším. A na co? Pojďte se těšit se mnou :
- počínaje pátkem 3. května 2013 bude v domě NA NEBESÍCH
otevřena dlouhodobější výstava obrazů. Jméno umělce bude překvapením, prozradit lze alespoň to, že „namaloval“ snad každý
kout a chalupu tolik vám známého kraje. Pozitivní na této akci
také je, že abychom vám umožnili i třeba opakované shlédnutí
výstavy např. s návštěvou, bude otevřena až na výjimky každý
týden od pátku do neděle. Pokud bude zájem, je možné že
rozšíříme i na všední dny v týdnu. Jistě to bude i důvodem k
novým setkáním a potkávání v domě NA NEBESÍCH.
- v zahradě DOMU NA NEBESÍCH bude v uvedených dnech
zpřístupněno pískoviště, skluzavka, a další zábavné prvky, aby se
i maminky s dětmi mohly sejít, posedět, popovídat a děti venku
vyřádit. Dokončujeme výběhy, ve kterých budete moci dětem
ukázat živá zvířátka. A nejen to, budou si je moci pohladit, nakrmit, atd.
Takže nezapomeňte – od 3. května ! - Marie a Milan Dvoøákovi

Všeználkùv Šprýmaø
Jarní den

Milý čtenáři,
v rukou právě držíš druhé číslo našeho časopisu. Najdeš v něm nějaké zajímavosti,
jarní verše, které napsali žáci naší školy, mohli byste s rodiči vyrazit s naší pomocí
na nějaký film do kina…
Proto Ti popřeji, ať se dobře bavíš?
Šprýmař

Jaro je svátek zvířátek
i žlutých kuřátek.
Jaro volá : “Haló“,
sněhu už je málo.
Jaro nám nosí sluníčko,
tak směj se, Aničko!
Jaro je rozkvetlý petrklíč,
vím, že zima už je pryč.
Jaro je teplo od potoka,
kde roste petrklíč,
Jaro je krásná doba,
kdy skáče míč.

JARO

Jarní louka

Louka, louka,
maminka zas houká,
Maličké dětičky
koukají na větvičky.
Nad náš dům vysvitlo sluníčko,
je nám krásně teplíčko.
A ve Zlatém pásku
Najdu vždycky lásku.
Štěpánka Cimflová, 2. ročník

Jaro

Alžběta Racková, 2. ročník

Vykvetla nám louka,
vítr krásně fouká.
Na ní leží zvířátka,
jsou to ještě mláďátka.
Na stromě visí větvičky,
děti cvrnkají kuličky.
Nad náš dům vyšlo sluníčko,
je nám krásně teplíčko.

Krásné jaro

Jaro je krásné období,
jaro si občas zazlobí.
Jaro je rození zvířátek,
také malých kuřátek.
Jaro je krásný svátek,
u nás i u zvířátek.

Martina Harantová, 2. ročník

Tadeáš Vytlačil, 2. ročník

Literární

Pøíbìh

dílna

Jednoho jarního dne se kluk jménem Marcel probudil a
těšil se na to, až půjde bobovat a koulovat se s kamarády,
ale když se probudil tak zjistil, že je jaro. A proto se
rozhodl, že se oblékne a zajezdí si na si kole. Najednou
zjistil, že má píchlou gumu. Tak řekl tatínkovi, ať mu
koupí novou a po cestě viděli, jak se lidé koupou a hrají
fotbal. Když koupili gumu, jeli domů a táta mu kolo
opravil. Marcel zajel za kamarády, ať se jedou projet také.
Jeho kamarádi řekli, že nemohou, protože si musí uklidit
pokoj, ale slíbili projížďku další den. Druhý den, když
Marcel vstal a jel za kamarády, řekli, že mohou ven, ale ne
Jaro

Jaro, jaro vítá nás,
odstrkuje dlouhý mráz.
Květiny zas na louce rostou,
a ryby v potoce plavou.
Ptáci z teplých krajin se vracejí
a nad hlavami nám zpívají.
Děti kola vytahují,
a na hřišti si zase hrají.
Na apríla si z nás srandu dělají,
také se nám posmívají.
Velikonoce nás znovu vítají
a také se nám posmívají.

ákù

5.

roèníku

jezdit na kole. Tak chvíli hráli fotbal a pak se šli koupat,
aby se nějak zabavili. Marcelovi se jaro velmi líbí hlavně
proto, že si může celý den hrát s kamarády venku na čerstvém vzduchu.

Jarní pøíbìh

Jeden jarní den, když začal tát sníh, se zvířata a lidé začali
těšit, protože přicházelo jaro. Začali dělat jarní úklid. Při
úklidu se i trochu bavili a zapotili. Těšili se na to, až se
budou koupat na koupališti a v bazénech. Také se těšili na
to, že budou moci hrát fotbal, jezdit na kole, ale nebudou
už moci hrát hokej ani bruslit.
Jarní báseò

Na obloze slunce svítí,
v zahradách nám roste kvítí.
Vajíčka se malují, klukům se pak dávají.
Krásné jaro, krásný den,
vše se zvládne s úsměvem ?
Od všech kluků dostaneme,
pak se na ně usmějeme.
Děti se už vracejí,
tátové je vítají.
Všichni se radují
na Velikonoční pondělí.

Zajímavosti Tipy do kina
Nálezy českých archeologů v Súdánu

Česká expedice archeologů v Súdánu poslední dobou
nalézá velmi zajímavé objevy. Začalo to několika soškami, ale až poté nalezli starodávný chrám. Zjistilo se, že
nalezené kostry, sošky, prsteny i chrám patřily do vůbec
nejjižnějšího města tehdejšího starověkého světa. Město
s názvem Arabikeleb leželo nedaleko dnešního hlavního
súdánského města Chartúmu.

Objev fragmentů sousoší boha Amona a bohyně Mut (Pavel Onderka)

Mazané Memoto
Co je vlastně Memoto? Memoto je vlastně miniaturní
fotoaparát, který zaznamená celý váš den. Kromě toho
vám ukáže, které okamžiky z něj byly nejlepší! Maličký
foťák si jednoduše připnete na límec u trika a pak se o
něj nemusíte vůbec starat. Vůbec si ho nemusíte všímat,
zatímco Memoto vyfotí jednu fotku za 30 sekund a 1440
fotek za půl dne. Me-moto poté vše odešle na server,
který všechny fotky přetřídí do alb a ještě vám nabídne
nejlepší fotky dne. Kromě toho se Memoto samo vypne,
když je moc velká tma. Takže když si ho dáte do kapsy
nebo položíte objektivem dolů, Memoto se vypne a přestane fotit. Ale má i nevýhody. S rozlišením 5 Mpx moc
pěkné fotky nepořídíte a jestli si myslíte že je Memoto
"nesmrtelné" mýlíte se. Memoto má baterii která, ale
vydrží 48 hodin a pro nabití stačí Memoto jenom spojit s
počítačem.

Mocný vládce Oz

Žánr: Fantasy, Akční, Dobrodružný
Režie: Sam Raimi
Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s
pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do
životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii.
Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky:
Theodoru, Evanoru a Glindu. Oscar se nechtěně zaplete do
velikých problémů,
kterým čelí země
Oz a její obyvatelé,
a musí se naučit
odlišovat dobré lidi
od zlých dřív, než
bude příliš pozdě.
Kouzelník postupně využívá své
magické umění a
vynalézavost, aby
se proměnil ve věhlasného a mocného
čaroděje a především v lepšího
člověka. (oficiální
text distributora)

Croodsovi
Žánr: Animovaný, Dobrodružný, Komedie, Rodinný
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první
pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka
Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a drží se
jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně,
kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen
uznat, že lepší než zde jen přežívat, je začít znovu opravdu
žít někde jinde. A tak
Croodsovi
podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet
do krajiny plné
nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i
pěkně nebezpečných
stvoření.
Jejich
pohled na svět se
díky tomu navždy
změní.
Croodsovi
čeká velká zkouška,
ale také největší
dobrodružství jejich
života.
(oficiální text distributora)

Blahopøejeme
Pavlovi
Jílkovi
k významným sportovním úspìchùm mezinárodní úrovni !

Zdá se Vám, že není možné, aby se nenápadný kluk, kterého
potkáváme v Němčicích a v okolí s rodiči na kole nebo na
procházce s pejskem, zúčastnil sportovního klání až v daleké Jižní
Korei? Ale ano. Je to možné. A nejen to. Ten skromný tichý kluk
přivezl k nám do Němčic ve čtvrtek 7. února 2013 hned 3 cenné
medaile!
V jihokorejském Pyeongchangu se od 29. ledna do 5. února konaly
Světové zimní hry Speciálních olympiád. Šlo o jednu z největších
světových sportovních události roku 2013 pořádanou pro sportovce
s mentálním postižením.
Slavnostní zahájení her proběhlo 29. ledna. Změřit síly přijely stovky
sportovců ze 107 zemí světa. Na asijský kontinent zavítaly týmy ze
zemí, kde mají zimní sporty tradici – ze skandinávských států, Švýcarska, Rakouska, Německa, Ruska. Své reprezentanty měly USA,
Kanada, evropské země, ale i mnohé exotické - Papua Nová Guinea,
Trinidad a Tobago, Djibouti, Uganda, Nepál a další.
Pod olympijským ohněm se závodníci ze všech
zúčastněných států utkali v boji o sady medailí z
alpského lyžování, běhu na lyžích, krasobruslení,
snowboardingu, rychlobruslení, pozemního hokeje,
florbalu.
Do výpravy reprezentantů České republiky se nominoval také obyvatel Domova na zámku Bystré Pavel

členem zlaté štafety v běhu na 4x1 km volnou technikou. Jen
maminka stále nemohla uvěřit, že se Pavlíkovi podařilo dosáhnout
takového úspěchu. Vždyť nemohl ani moc trénovat, protože nebylo
zrovna moc dobré počasí a měl i zdravotní potíže. A když už se
konečně do tréninku pustil, na Kozlově lyžoval s takovou vervou,
až zlomil hůlku. Možná to bylo dobré znamení a předzvěst
obrovského úspěchu.
Protože se Jílkovi rádi setkávají s přáteli, mají okolo sebe okruh lidí,
kteří se spolu s nimi upřímně radovali z Pavlíkových úspěchů.
Sdílená radost je dvojnásobná radost a tak jsme se domluvili, nenápadně sledovali přílet našeho olympionika do Prahy a poté i cestu z
Prahy do Němčic. Před pátou hodinou jsme byli připraveni uvítat
naše přátele u jejich domu. Spolu s námi očekával příjezd oslavence
i pan starosta naší Obce, Josef Racek. Rozvinuli jsme transparent
upevněný na lyžař-ských hůlkách a několikrát zvolali „Už jedou“.
No a oni ještě nejeli!
Tak jsme si zazpívali s kytarou a
několikrát zopakovali uvítací píseň.
Konečně jsme se
dočkali! Zazpívali
jsme
Pavlíkovu
oblíbenou
píseň
„Co na fešáky
neplatí” (s obměnou „Co na Pavlíka
neplatí” z autorské
dílny kamarádů s
kytarou). Poté následovalo blahopřání pana starosty a ostatních přátel a sousedů. Prohlíželi jsme si ty nádherné medaile, ptali se Pavlíka na jeho zážitky ze závodů i z cestování letadlem. Fotografovali
jsme se, prohlíželi lyže i objemné zavazadlo. Čas jako by se zastavil.
Radost a štěstí byly všude kolem.

Co říci závěrem? Lidé mnohdy naříkají, že nemají čas, že nemají
štěstí… A na druhé straně jsou lidé, kteří se celý život perou s
nepřízní osudu, a přesto najdou cestu a na ní místa prohřátá štěstím
úspěchem a radostí. Tu chvíli jsme mohli prožít společně s
Jílek, který je rodákem z Němčic a také zde často pobývá se svými
Pavlíkem, s jeho rodiči a partou dobrých přátel, kteří se už nějaký ten
rodiči. S napětím jsme se dovídali od rodičů nové informace a
pátek znají. Prožili jsme společně mnoho hezkého, ale tohle byl
Pavlíkovi fandili. Zprávy z Pyeongchangu byly velmi příjemné.
okamžik vskutku nezapomenutelný. Važme si lidí, kteří žijí naplno,
Pavel Jílek Česko skvěle reprezentoval, když v pondělí 4. února
i když jim život mnohé věci odepřel. Pro mě mají hodnotu, která se
vybojoval stříbrnou medaili v běhu na lyžích na 1 km. Úžasnou zlanedá nijak změřit ani slovy vyjádřit.
- V.D.
tou pak získal za běh na lyžích na 2,5 km volnou technikou a byl také

Dìní v obci

stavení nenavštívili přespolní, byla by divácká účast malá. Uvědomuji si, že je nedostatek finančních prostředků, nejsou pracovní
Tak jako léta minulá, tak i vloni bylo setkání kamarádů a přátel příležitosti, naše politická scéna nám život také dovede znepříjemNěmčic. Tato setkání se pořádají již od roku 1980 - nejčastěji v nit, ale je to také asi nezájem o dění v obci.
Buďme rádi, že nám osud přivedl do obce manžele Dvořákovy z LiNěmčicích.
Poněvadž v loňském roce nebyl začátkem roku Kulturní dům tomyšle, kteří zvelebují bývalý Jiskrův statek čp. 46. Nechce se mi
obsazen, byla tato akce uspořádána ve Zhoři - části obce Němčice - v věřit, že z té ruiny, vedle které jsem dlouho bydlela, se dá ještě něco
pěkném moderním prostředí. Přípravný výbor měl obavy, zda bude tak pěkného upravit a zachovat při tom ráz minulé doby. Za opravu
účast na tomto setkání, ale byli jsme mile překvapeni účastí poz- budovy, úpravu okolí i za akce, které pořádají a které přijdou do
obce shlédnout cizí občané, zasluhují velký dík.
vaných.
Spokojenost byla s prostředím, s podaným občerstvením i obsluhou. Opravuje se i mlýn č.p. 51 - Lánův, později Podmelův. Opraveno je i
Účastníci setkání se mile pobavili při melodiích varhan p. Krále a pohostinství na Člupku - Dědourkových, původně hospoda
hlavně při doprovodu pana Doležala. Nechyběl ani zpěv přítom- Nováčkova, která prodejem přešla na pana Vávru, od kterého ji odných. Myslím, že akce byla zdařilá, účastníci si popovídali, koupil pan Dědourek. Dík Janě Dědourkové a všem, kteří pomáhali
je opět v provozu. Škoda, že pohostinství s prodejnou Simonových
zavzpomínali na své bývalé kamarády a sousedy.
Ještě mi dovolte, abych připoměla akci, kterou uspořádali ochotníci zůstalo tak, jak ho dnes vidíme. Díky finanční pomoci slečny Šléu příležitosti životních jubileí svých členů - pana B. Vytlačila - glové a půjčce Ochotnického spolku bylo přistavěno jeviště, na
režiséra a perfektního "komedianta", paní Vytlačilové a paní tehdejší dobu již moderní. Kupectví při hospodě bylo zrušeno roku
1923.
Miklové.
Na akci jsem byla jako členka ochotnického spolku pozvána a V roce 1890 byly sklady piva a kořalky v Člupku č.p. 3 u Sedláčků a
musím se přiznat, že se mi moc nechtělo, ale dodnes vzpomínám na kantina byla u Štyndlů v Němčicích čp. 45. Tyto budovy již zmizely,
pěkný kolektiv ochotníků. Sešli se mladí, starší i pamětníci spolku. ale máme zde prodej pohonných hmot, který často láká zlodějíčky a
Zavzpomínalo se, zazpívalo a při pěkné besedě a občerstvení se akce plevelem zarostlý pozemek po čp. na Člupku.
Letošní setkání přátel, na které jste srdečně zváni, bude opět v
protáhla do pozdních hodin.
- Vladimíra Vavøínová
Vzpomínám, že v dřívějších létech se v obci hrálo některé před- Němčicích v měsící květnu.
stavení až čtyřikrát a vždy byla návštěvnost a dnes, kdyby před-

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Silvestrovské váení 2012
Nìmèická štopka 2013

Zpráva Předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského
vážení konaného 31.12.2012 v Kulturním domě v Němčicích.
Celkem se ke zvážení dostavilo 166 občanů, což bylo to o 25
občanů méně než při loňském vážení. Z tohoto počtu bylo místních občanů 108 - Němčice (90), Člupek (14), Pudilka (2), Zhoř
(2) a přespolních 58 - Litomyšl (39), Sloupnice (6), Choceň (2),
Vlčkov (2), Osík (2), Česká Třebová (2), Hradec Králové (1),
Dolní Újezd (1), Žamberk (1), Strakov (1), Morašice (1).
Celková hmotnost všech zvážených byla 12.491,5 kg (průměrná
hmotnost 75,25 kg).
Celková hmotnost 108 místních občanů byla 7.941,5 kg
(průměrná hmotnost 73,53 kg).
Celková hmotnost čtyřčlenné vážní komise byla 416,5 kg.

V sobotu 2. března se v hasičské zbrojnici sešli již po páté
milovníci pálenek, aby subjektivně ohodnotili, jak se jim to
loňské (ev. předloňské či ještě dřívější) sbírání, nakládání,
kvašení, pálení (prostě všechny ty činnosti, které předcházejí
konzumaci), povedlo.

Do letošního ročníku se sešlo celkem 18 vzorků pálenek. Je to
sice méně než loni, ale na rovinu řečeno, těch loňských 23
vzorků bylo na některé slabší nátury ažaž. Úderem druhé
hodiny byl košt zahájen. Pro návštěvníky bylo připraveno
posezení s občerstvením - pivo, klobásky, steaky i likér nebo
něco ostřejšího se našlo.

Vítězem vážení se pro rok 2012 stal pan Václav Štarman ze
Èlupku s hmotností 127 kg. Protože Člupek je osadou obce
Němčice, stal se zároveň i Nejváženějším občanem Němčic.

- F. Šauer, Pøedseda Vání komise

Z èinnosti
SDH Nìmèice
V měsíci lednu se již tradičně koná výroční
valná hromada našeho sboru. Ta se konala
5. ledna na sále kulturního domu. Byla zde
zhodnocena činnost našeho sboru za minulý rok. Tato naše činnost byla kladně ohodnocena jak starostou
obce, tak i zástupcem Krajského sdružení hasičů Čech a Moravy.
Bylo se čím pochlubit. Jeden z našich členů odpracoval 150 brigádnických hodin a další tři členové se mu přiblížili. Drobné opravy
hasičské zbrojnice a techniky si vyžádaly více než 250 brigádnických hodin
V lednu jsme se zúčastnili dalších valných hromad v okrsku a
výroční schůze Divadelního spolku "Šlégl".
V únoru se naši členové zúčastnili školení strojníků a školení
velitelů na stanici ve Svitavách. Dále jsme provedli v hasičské zbrojnici na témata, která nám byla určena HZS.
V březnu nás ještě čeká okrsková schůze ve Vlčkově.
Duben bude pro sbor dost časově náročný. Ve Vlčkově se dozvíme
termín a místo námětového cvičení . Největší akce v dubnu bude
setkání zasloužilých hasičů okresu Ústí nad Orlicí, které se
uskuteční 27. dubna na sále kulturního domu a byli jsme okresem
požádáni o organizaci tohoto srazu.
Hned tři dny na to proběhne tradiční pálení čarodějnic, které se
bude konat v přírodním areálu na Člupku.
Mimo tyto akce se ještě podílíme na práci přípravného výboru
Němčické olympiády. V dalších měsících se ještě zúčastníme
okrskové soutěže, soutěže s příjezdem v Nedošíně, úklidu koupaliště a na červen plánujeme ještě výlet s dětmi.

- za SDH Miroslav Jasanský

Jsme rádi, že kromě obvyklých “matadorů” uplynulých
ročníků si našly cestu na košt i příslušnice slabšího pohlaví a
dokonce se i zúčastnily hodnocení. Jen víc takových!
Kvalita destilátů byla jako obvykle vysoká. I pálenka, která
obsadila v soutěži poslední místo, byla nesrovnatelně lepší než
ten navoněný líh, který můžete koupit běžně v obchodě.
Po šesté večer jsme košt ukončili a provedli vyhodnocení. V
letošní Němčické šťopce zvítězil a pohár Velkého kvasila si
odnesl Vladimír Pavliš. Jeho povedená hruškovice opravdu
stála za ochutnání. Další pořadí uvádí následující tabulka.
Pěstitel

Vladimír Pavliš

Bydliště

Druh

Pořadí v kategorii

Nìmèice

Hruška

Miroslav Jasanský Němčice
Jan Král
Litomyšl
Josef Sekereš
Němčice

Švestka
Švestka
Švestka

1. Slivovice
2. Slivovice
3. Slivovice

Tomáš Mikl
František Vondra

Třešeň
Směs

1. Ostatní
2. Ostatní

Jaroslav Vašek
Pavel Lorenc

Němčice
Litomyšl

Němčice
Němčice

1. Jádrovice

Jablko
2. Jádrovice
Jablko+Hruška 3. Jádrovice

Nespotřebované vzorky budou jako každoročně v prodeji na
podzimní hasičské soutěži na Člupku. Povídá se, že hasičské
sbory z okolí rády jezdí na Člupek soutěžit.
A nakonec to nejlepší. Nejen že to bylo příjemně strávené
odpoledne, ale akce měla i finanční stránku. Po sečtení tržeb a
zaplacení zboží zůstalo v pokladně 2578 Kč. Tato částka bude
spolu s tržbami z podzimního prodeje vzorků použita ve
prospěch místní školy. Tak v listopadu nashledanou na
Likérkoštu.
- F. Šauer, SZMKT

C o J E N OV É H O V E š k o l C e
Zimní radovánky jsme si užívali už v prosinci a pak jsme dlouho
čekali na pořádnou klouzačku. Dočkali jsme se a pořádně
uklouzali kopeček na školní zahradě.Nezapomínali jsme krmit
ptáčky a četli jsme si i hráli pohádky o zimě.
Protože zima dává hodně příležitostí nejen k zimnímu
sportování, ale i k poslechu pohádek, navštívili jsme školní knihovnu a několik zajímavých knih si vypůjčili. Také jsme prožívali
spolu s předškoláky jejich sváteční den - zápis do školy. Zapsáno
bylo 13 dětí.

Nová kuchyòka a dílna.

V jednom z minulých příspěvků jsem psala
o sponzorském daru od SDH v Němčicích.
Protože si vždycky dobře rozmýšlíme, jak
naložíme s finančním darem,rozhodli jsme
se pro vybavení dětských koutků. Pan Jiří
Procházka ze Zhoře nám vyrobil kuchyňku
velkou, rohovou a velmi pěknou. Podle rozzářených dětských očí a chuti stále něco vařit
jsme poznali, že to byla dobrá volba. Stejně
tak to je i s dílnou pro chlapce. Tu jsme
nechali zhotovit ze staré školní lavice a tak je
pevná účelná hezky barevná a umožňuje
dětem rozmanité hry na řemeslníky. Na tento koutek finančně
přispěl pan M.Lelek z Němčic.
Kuchyňka stála 7 350,- Kč a dílna 2 000,-Kč. Všem dárcům moc
děkujeme.

Karneval

Čas karnevalů přichází vždy na konci
února nebo začátkem března. Také letos
jsme tuto tradiční akci pro děti připravili.
Nejprve ve školce 28.2. a za pár dní
potom v Kulturním domě v Němčicích.
Děti se rády baví, soutěží, tancují a tak se
nám i tentokrát maškarní rej vydařil.
Zpestřením bylo vystoupení místních
děvčat, která nás svým uměním
přesvědčila, že tancovat umí a mají rytmus v těle.
Výtěžek z karnevalu ve výši 2760,- Kč
byl předán jako finanční dar škole.

Pohádka O Praèlovíèkovi

V pondělí 11. března jsme s dětmi navštívili Kulturní centrum v
České Třebové. Nikdo nezaspal a 35 malých výletníků zvládlo
cestování naplněným linkovým autobusem už v 7:30. Pohádka
divadýlka Tramtárie byla poučná a vydařená. Především starší
děti sledovaly se zaujetím celý příběh, který srozumitelnou formou děti seznámil s pravěkým člověkem. Zaujetí bylo o to větší,
protože si děti celý předcházející týden na téma Pravěk hrály, zpívaly, prohlížely dětské encyklopedie a dokonce si za pomoci paní
učitelky vyrobily sekyrku z kamene.

- V.D., V.J.

Zápis do mateøské školy v Nìmèicích

na školní rok 2013 -2014

Kapacita školky je 40 dětí, pokud nebude naplněna, přijmeme i děti z jiných obcí.

Kritéria pro pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání:

1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
2. děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Němčice
3. děti, které dovrší k 1.9.2013 věk 4 let
4. děti, které dovrší k 1.9.2013 věk 3 let
5. v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená
kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných
zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Jaro, jaro, kde jsi?
Proč tu ještě nejsi?
Čekáme tě každý den.
Kdy přiletíš?
Za týden?

Plánované akce do konce školního roku

| Oslava Dne Země
| Nová dobrodružství veverky Zrzečky
(Pohádka v KD)

Tato kritéria byla stanovena po dohodě se zřizovatelem mateřské školy (obcí Němčice). | Předplavecký výcvik v Litomyšli
Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že školné bude za dítě uhrazeno od září, a to | Čarodejnice – Odpoledne s rodiči
| Zápis do MŠ
i tehdy, pokud do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.
| Fotografování
O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem MŠ. Dle §
| Ukázka dravců a jiných zvířat
183 zákona 561/ 2004 Sb.se rozhodnutí o přijetí do MŠ provádí ve správním řízení a
| Sportovní dopoledne s MŠ Řetová
odvolacím orgánem je Krajský úřad prostřednictvím MŠ.
| Návštěva předškoláků ve škole
Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od 6.5 do 10. 5. 2013
| Výlet za koníčky
| Rozloučení s předškoláky

Zápis bude ve Školní jídelnì ve støedu 15. kvìtna 2013 od 14 do 17 hodin.

Z p r áv y

ze

základní

Prezentace dìtských knih - "Knížka pod stromeček"

děti si do školy přinesly knihy, které dostaly jako vánoční dárek.
Každý žák svoji knihu prezentoval (autor, ilustrátor, stručný
obsah a ukázka čtení textu z knihy). Poté si je všechny děti mohly
individuálně prohlédnout a přečíst si z nich krátký úryvek. Následovalo hodnocení knih (která kniha se mi nejvíce líbila a proč) a
nakonec vyhlášení " NEJknihy ", kterou se staly STARÉ POVĚSTI
ČESKÉ Lukáše Pavliše ze 3.třídy.

Soutì v recitaci

š k o ly

- v Litomyšli se zástupci jednotlivých tříd
zúčastnili recitační soutěže (za 1.tř. - Míša Stránská, za 2.tř. Tadeáš Vytlačil, za 3.tř. - Míša Karlíková, za 4.tř. - Andrea
Matoušková a za 5.tř. - Míra Harant). Všichni získali čestné
uznání a Andrea Matoušková postoupila do okresního kola této
recitační soutěže ve Svitavách.

Bowling - pro děti ze školní družiny uspořádala paní vycho-

vatelka turnaj v bowlingu. Zvítězili: Jirka Lněnička, Sára
Tmějová a za nejstarší žáky Matyáš Suchánek.

EKOŠKOLA

Krmení zvíøat v lese - vycházka s dětmi do lesa ke krmelci, kam jsme dali kaštany a další vhodné pochutiny, aby se lesní
zvěři lépe přežila zima

Moje cesta do školy - děti z Ekotýmu připravily anketu o
způsobu dopravy do školy, o vlivu jednotlivých dopravních
prostředků na životní prostředí.

Zápis do 1. roèníku Beseda o ÈOV - naše bývalá žákyně Michaela Bohuňková

– v letošním roce se k
zápisu dostavilo celkem 14
dětí, z toho 2 žádají o
odklad školní docházky.
Děti plnily různé úkoly, z
nichž nejobtížnější bylo
zavázání tkaničky u boty,
kde se prověřuje koordinace činnosti mozku s
jemnou
motorikou.
Správně splnit tento úkol
se podařilo pouze dvěma
dětem. Také se správnou výslovností má ještě hodně dětí problémy. Věříme, že při nástupu do školy už bude vše, jak má být.
Žádné potíže dětem naopak nedělala práce na interaktivní tabuli,
tam zvládaly vše na jedničku.

Návštìva lední revue - děti z 1. a 2.ročníku navštívily
představení v Litomyšli, kde vystupovala i jejich spolužačka Míša
Stránská.

Lyaøský výcvik - tak jako v loňském roce, probíhal v

odpoledních hodinách pro zájemce lyžařský výcvik na Pekláku v
České Třebové. Děti se mohly zdokonalovat v jízdě na lyžích
nebo na snowboardu. Výcviku se účastnilo celkem 14 dětí ze
všech postupných ročníků.

připravila pro starší děti besedu o ochraně vodních zdrojů, čističce odpadních vod, o tom, co se smí a nesmí vylévat do kanálu.
Besedu připravila v rámci své absolventské práce, jejíž součástí
bylo i dotazníkové šetření, kterého se účastnily rodiny dětí z MŠ
i ZŠ. Všem rodičům za vyplnění dotazníku děkujeme.

PROJEKT EU

V únoru letošního roku jsme dokončili projekt „Všeználek a
digitální věk - moderní učení s ICT“ , který byl hrazen z 85% z
peněz EU, z 15 % z peněz MŠMT. Celkově jsme získali částku
470 991,-Kč.
V rámci tohoto projektu jsme vytvořili 180 vzdělávacích materiálů, na www stránkách školy je odkaz, kde si lze tyto materiály
prohlédnout. Jedná se o pracovní listy, PPT prezentace a materiály určené pro práci na interaktivních tabulích.
Zakoupili jsme 3 interaltivní tabule, 3 dataprojektory, vizualizér,
digi-tální mikroskop, originální metodické příručky k výuce AJ
z nakladatelství Cambridge a další drobný materiál.
V rámci dalšího vzdělávání jsme se účastnili 3 kurzů, jejichž
obsahem byla metodika anglického jazyka.
Bylo odučeno 72 hodin anglického jazyka v rámci individualizace výuky cizích jazyků.

CO PØIPRAVUJEME

Multipolis - společnost Scio, která se dlouhodobě zabývá Dopravní kurz - výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5.
výchovou a vzděláním v ČR, vyvinula deskovou hru s názvem

Multipolis, jejímž cílem je rozvíjení osobnostní výchovy, řešení
modelových situací, výchova k rasové a sociální snášenlivosti
dětí. Na celý projekt získala společnost Scio dotaci EU, proto do
škol dodala hry zcela zdarma. Do projektu se z naší školy zapojili žáci 4. a 5. ročníku.

třídy - "Základní pravidla pro cyklisty" - teoretická část

"Zlatý pásek" - měření kvality vody ve Zlatém pásku -

součást výuky Prvouky (učivo - ochrana životního prostředí a
naše obec)

Zdravé zuby - žáci z 1.ročníku se účastnili preventivního Burza plyšákù - akce školní družiny
programu, který směřuje ke správné péči o dětský chrup. Odmě- Škola v pøírodì v Oucmanicích
nou jim byla dárková taška s předměty, které jim v péči o chrup
budou pomáhat.
Spaní ve druince
Maškarní karneval - již tradičně se uskutečnil v KD Kulturní vystoupení na Den matek
Němčice pro děti z MŠ, ZŠ, ale i mladší. Letos na téma „Zvířecí
bál“, opět za pomoci členů ochotnického spolku „Šlégl“ a pana Plavecký výcvik
Tkadlečka, kterým tímto moc děkujeme.

……a další akce

- Lydie Vìneèková

S p o r t
Velká cena Trutnova 2013
27.01.2013

Jednoho nedělního rána se zástupci našeho
oddílu vydali na závody do Trutnova.
Reprezentovaly nás Terezka Tmějová a Lenka
Jůzová.
Po příjezdu do haly Komenského se holky
odprezentovaly a čekaly na začátek soutěže
kata. Nejdříve přišla na řadu mladší z naší
dvojice. V její kategorii – starší žákyně - bylo
celkem deset závodnic. Naštěstí neměla Terka
předkolo. V prvním kole se utkala se stejně rovnou soupeřkou.
Souboj byl vyrovnaný, ale více rozhodčích zvedlo praporek pro
její soupeřku. Ta v dalším kole vypadla a Terka se tak nedostala
do boje o třetí místo.
Zanedlouho na to startovala Lenčina kategorie – kata ženy. Tato
kategorie neměla takovou účast a celkově se tu sešly čtyři závodnice. V prvním kole se tak hned bojovalo o postup do finále.
Tento boj Lenka vyhrála. Ve finále se střetla se soupeřkou ze
Dvora Králové. Jelikož soupeřka katu zkazila, stačilo Lence nesplést katu. To se i tak stalo a Lenka obsadila první místo.
Po slavnostním nástupu a po vyhodnocení kata začala soutěž
kumite. Jako v soutěži kata nejdříve šla na scénu Terčina kategorie – starší žákyně +50kg. Tato kategorie byla zastoupena
pouze dvěma závodnicemi. Terka svou soupeřku už dobře znala,
protože se s ní střetávala na předešlých závodech. Souboj byl
vyrovnaný, ale i přesto se soupeřce z Litomyšle podařilo
zabodovat a svůj náskok si už udržela do konce zápasu. Pro
Terku to tak znamenalo stříbrné místo a druhý stupínek na stup-

JAKÉ BUDE
FOTBALOVÉ JARO 2013
Po podzimní části, kterou jsme všichni brali jako zkušební období, se nám
vydařil vstup do soutěže, ale s přibývajícím počtem utkání, přicházela
zranění, která přičítám špatné trénovanosti v minulosti a také pracovní
absence a tím výkony nebyly tam, kde
bychom si představovali a jak jsme začali sezóny. Přesto si myslím,
že hráči odvedli slušnou práci a bylo to znát i na přibývajícím počtu
diváků, což je nejhlavnější a my všichni si musíme uvědomit, že fotbal se hraje pro lidi.
V tabulce jsme sice v dolní polovoně, ale s minimálním odstupem

V o l n ý

è a s

ni vítězů.
Po ukončení všech žákovských, dorosteneckých a juniorských
kategorií přišla na řadu kategorie Lenčina – kumite ženy do
61kg. Jako v Terčině kategorii, tak i zde byly pouze dvě závodnice a bojovalo se tak hned o nejvyšší stupínek. V tomto boji se
Lence dařilo a soupeřku snadno porazila 6:0. Hned na to startovala další Lenčina kategorie a to BRH (bez rozdílu hmotnosti).
Jelikož v této kategorii byly tři a Lenka měla volný los – byla
hned ve finále. Zde se potkala s velmi dobře známou soupeřkou
Verčou Jandovou. Celý zápas byl vyrovnaný. Nejdříve
zabodovala Lenka a na to Verča hned vyrovnala. Poté už se body
neměnily a tak museli rozhodnout rozhodčí. Podle jejich očí byla
lepší Lenka a tak získala již třetí první místo na těchto závodech.
Celkově jsme na těchto závodech získaly tři zlaté medaile a jednu
stříbrnou.

Ohlédnutí za rokem 2012

Tento rok byl pro náš oddíl velice vydařený a to nejen z pohledu
závodů, ale také v tom, že se do našeho oddílu rozhodli začít
chodit noví členové.
Na začátku roku se konala tradičně liga, ve které startovala
Lenka Jůzová za Královehradecký kraj, neboť nepostavili tým za
Pardubický kraj. V tomto týmu se umístili na druhém místě. Dále
se konaly národní poháry, ve kterých se Lenka nominovala na
Mistrovství České Republiky. Tyto závody byli i pro Lenku vyvrcholením předešlé sezony a zároveň jara. Na mistrovství, které se
konalo v Českých Budějovicích, se umístila na třetím místě jak ve
své kategorii – kumite ženy do 61kg, tak i v kategorii BRH.
Dále jsme na jaře uspořádali soustředění s Kamilem Guzkem,
trenérem jednoho z největších oddílů v Čechách. Tohoto
semináře se zúčastnili téměř všichni členové našeho
oddílu. Trenér nám ukázal, jak správně cvičit základní techniky a kata. Další soustředění se konalo na
konci června, kde jsme se před prázdninami
rozloučili s dětmi ve Vranicích. I zde byla účast
veliká. Nejen, že se zde cvičilo mnoho stylů – karate,
aikido, sebeobrana, fitbox, také zde byl i pestrý výběr
jiných aktivit mezi které patřil paintball, fotbal, různé
stolní hry či vycházky do lesa.
V září jsme do našeho oddílu přivítali nové členy.
Na podzim se opět konala závodní sezona, kdy jsme
se zúčastnili dvou závodů, které se konaly poblíž.
První závody se konaly v Chocni – Shotokan cup.
Zde jsme získaly celou škálu medailí. Druhé závody
se konaly v Ústí nad Orlicí a i zde se nám dařilo.
Zároveň se tak Lenka stala nejúspěšnější závodnicí v
kategorii žen ve VčSKe.
Celý rok jsme pak zakončili oddílovými závody na
Veselce, kterých se zúčastnili i ti nejmladší. Bojovali
tak o nejlepší umístění ve své kategorii a za svou
snahu dostali diplomy.
- Jiøí Kohák
na 3. místo. Nechceme vyzvedávat výkony jednotlivců, fotbal je
kolektivní sport a to si hráči musí uvědomit a udělat maximum pro
lepší herní projev a teprve potom se naše výkony posunou kupředu.
Na to, že nás potkalo zranění hned 5 hráčů, se nám podařilo dohrát
podzim se slušným kádrem.
Jediné co mě, a nejen mě mrzí, je ukončení činnosti brankáře
F. Veselého. Tady jsme museli řešit velký problém, ale naštěstí se
nám ho podařilo vyřešit přestupem největší zimní posily, brankáře
Michala Šindeláře, který je zkušeným brankářem, který mimo jiné
chytal v AC SPARTA Praha a odchytal i PMEZ (dnes Liga Mistrů) se
Steavou Bucurest. Další posílení kádru je druhý brankář Karel Motl,
Po letech se vrací Roman Müller a útok posílí Jaroslav Novotný z
Rybníka.
Tímto Vás chci pozvat na jarní část soutěže a myslím, že se máte na
co těšit.

- Za FO Josef Pokorný ml.

Cvièení s dìtmi

Tak už tady máme jaro. Ledy a sněhy jsou pomalu ty tam a děti
nervózně vyhledávají kecky a kopačky, zahrabané v hromadě bot
z loňského podzimu. Minutu za minutou se nám i natahuje den a
my doufáme, že už poprvé vyběhneme na trávník našeho
sportovního areálu.
Rád bych vás tímto článkem pozval na naši tradiční
červnovou akci pro děti. Po loňském roce, kdy se po
němčických prériích proháněla stáda bizonů, se vracíme
zpět k myšlence olym-pijského ducha. Ale protože nejsme
úplně normální rodiče, připravujeme pro vás ne úplně
normální olympiádu. Půjde o ZIMNÍ OLYMPIÁDU
konanou v termínu 8.-9.6.2013

/

/

Š a c h y

Vážení šachoví příznivci,
s novým rokem jsme vstoupili i do druhé, jarní části Krajské
soutěže východ 2012/2013. Dne 13. 1. 2013 jsme vyrazili k zápasu
s dalším nováčkem v naší soutěži Hlinskem B. Podle postavení v
tabulce mělo jít o lehčí zápas, ale jak už to bývá, nebylo tomu tak.
Opět se potvrdilo pravidlo, že již v soutěži není slabých soupeřů.
Po vyrovnaném boji jsme zvítězili se slušným bodovým rozdílem
3,5 : 1,5. Zvítězili Myška a Racek, remizovali Pěkník a Petrželka a
smolně po velmi dobrém výkonu prohrál Pail na 1. šachovnici.
V dalším zápase na domácích šachovnicích jsme přivítali také přijatelného soupeře Poličku E. Zvítězili jsme velkým rozdílem 4,5 :
0,5, kdy vyhráli Pěkník, Jasanský, Myška a Petrželka a remizoval
opět Pail. Vícezápasový souboj s Poličkou pokračoval dne 10. 2.
2013 opět v Poličce utkáním s tamním družstvem F, kde opět po
vyrovnaném průběhu jsme odjížděli s cenným vítězstvím 3 : 2,
kdy vyhráli Pail, Pěkník a Myška a prohráli Jasanský a Dubišar. V
dalším utkání jsme doma přivítali opět družstvo z Poličky, a to
družstvo D, které k tomuto dni vedlo tabulku soutěže. Očekával se
vyrovnaný zápas. Šťastnější byl pro změnu soupeř, který si odvezl
výhru 3 : 2, tím si i upevnil 1. místo v soutěži a s největší
pravděpodobností si zajistil i vítězství v letošním ročníku. Remizovali Pěkník, Jasanský, Myška, Petrželka a prohrál Dubišar. Po
tomto výsledku již nemůžeme obhájit vítězství v loňské sezoně. V
posledních zápasech jsme měli trochu problémy s nasazením
hráčů z důvodu pracovních povinností a nemocí. Ale nevadí stále
bojujeme o 2. místo a když by ani to nedopadlo tak stále se
umístíme mezi prvními devíti družstvy v soutěži což je i tak slušný
úspěch.
- J. Racek

P

Drustvo

Tabulka po 8. kole

1. TJ Štefanydes Polička D

2. TJ Sokol Nìmèice
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol Městečko Trnávka
TJ Lanškroun C
TJ Sokol Krouna
ŠO Hlinsko B
ŠO Hlinsko C
TJ Štefanydes Polička F
TJ Štefanydes Polička E

P Šach. Jméno

1.
2.

3.
7.
12.
16.
26.
28.

1 Hubený Pavel
1 Havelka Josef

2
5
4
1
3
6

Pìkník Milan
Petrelka Karel
Myška František
Pail Milan
Jasanský Karel
Racek Josef

Z V R P B Skóre
7

7

0

0 21

7
7
7
7
7
7
8

5
5
2
2
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1

1 16
2 15
4 7
5 6
5 4
5 4
6 4

7 5 1 1 16

Hodnocení jednotlivců

ELO Drustvo

1848
1900

1869
1921
1640
1888
1763
1597

TJ Sokol Krouna
TJ Lanškroun C

TJ Sokol Nìmèice
TJ Sokol Nìmèice
TJ Sokol Nìmèice
TJ Sokol Nìmèice
TJ Sokol Nìmèice
TJ Sokol Nìmèice

25 : 10

24 : 11

22.5
24.5
14.5
14.5
12
11
12

:
:
:
:
:
:
:

12.5
10.5
20.5
20.5
23
24
28

Body

5.5 / 7
5.5 / 7

5.5 / 7
5.0 / 6
4.5 / 6
4.0 / 6
2.5 / 4
2.5 / 4

Výher
21

19

17
22
12
13
11
8
10

%

78.6
78.6

78.6
83.3
75.0
66.7
62.5
62.5

Jak už název napovídá, poručíme mrazu,
sněhu a připravíme pro vás to nejlepší
zázemí zimního areálu, jaké si umíte
představit. Během dvoudenního klání v
areálu našeho hřiště budeme využívat
zázemí kabin a pro děti je opět nachystané atraktivní stanování.
Disciplíny budeme vytvářet s
ohledem na vyrovnanost a
sportovní část se tak bude
prolínat s tou nevýkonnostní, aby si tento víkend
mohli užít všechny děti. Detaily o programu a samotné přihlášky pro děti budou distribuovány v ZŠ i MŠ,
včas se vše dozvíte.
Rodičům tímto vzkazujeme, že se zazimováním lyží,
saní a bobů nemusí nikterak spěchat. Rozhodně i pro skupinu
maminek a tatínků bude nachystána nějaká ta výzva v podobě
nestandardních disciplín.
Dne 17.3. máme výročí 3 let od založení naši práce s dětmi. Děkujeme za podporu dětí a moc se na ně těšíme.

- S pøáním kvetoucího jara Lukáš Pavliš, TJ Sokol Nìmèice

\ STOLNÍ TENIS
V sobotu 29.12.2012 se uskutečnil tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenise. Dopoledne se utkali registrovaní hráči a odpoledne neregistrovaní.
Registrovaní: zúčastnilo se 13 mužů a 1 žena. Domácí oddíl
reprezentovalo 5 hráčů. Hráči byli rozděleni do dvou skupin,
kde se střetli ve vzájemných zápasech. Z každé skupiny postoupili první čtyři do vyřazovacích bojů.
Registrovaní
1. Balský Karel (Litomyšl)
2. Fišer Lukáš (Řetová)
3. Kovář Dušan (Řetová)
4. Beneš Václav st. (Bohuňovice)
5. Rössler Milan (Vlčkov)
6. Fangl Jiří (Řetová)

7. Škeøík Ivan (Nìmèice)

8. Osecký Lukáš (Vidlatá Seč)
Neregistrovaní: zúčastnilo se 29 mužů a 3 ženy. 18 hráčů bylo
místních. Hrálo se v 7 skupinách. Z každé postoupili první dva
+ dva s nejlepším hodnocením z třetích míst do bojů o přední
příčky. Ti, kteří nepostoupili, se střetli o umístění (17.-32.
místo).
Neregistrovaní
1. Hajzler Daniel (Litomyšl)

2. Škeøík Ivan (Nìmèice)

3. Fišer Miloš (Č. Třebová)
4. Pokorný Josef (Č. Třebová)

5. Pavliš Vladimír (Nìmèice)
6. Šauer Pavel (Litomyšl)
7. Kubíček Kamil (Choceň)
8. Jasanský Jiří (Zhoř)

Z výsledků vyplývá, že oba putovní poháry si odvezli vítězové do Litomyšle, kde ještě nikdy nebyly.
V tomto ročníku bohužel nedošlo na čtyřhry. Dopoledne díky
pozdějšímu zahájení turnaje a odpoledne díky vysoké účasti a
systému dohrávání o umístění každého hráče.
Všem podporovatelům turnaje děkujeme za spolupráci a
hráčům za účast. Těšíme se na další setkání při příštím turnaji
(předpokládaný termín 28.12.2013).
- Za pořadatele Ivan Škeřík
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