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Zpravodaj Obecního úøadu Nìmèice • LÉTO 2003 • ROÈNÍK I
Vychází pro osady Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka

S l o v o

S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
máme za sebou již téměř polovinu roku 2003, kdy jsme si nejdříve užili hodně
nepříznivého počasí, ale potom zase hodně sluníčka. A nebude to dlouho trvat budeme
kupovat uhlí na zimu a dárky na Vánoce.
Nutno dodat, že toto období patří k nejnáročnějším z hlediska hospodaření
obce, kdy objem výdajů převyšuje výrazně nad příjmy. Výraznou roli zde sehrála i úhrada závazků z loňského roku, kdy byla drtivá většina finančních prostředků investována do
dokončení I. etapy plynofikace obce Němčice a plynofikaci kotelen (OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ).
Finanční situace obce je velmi napjatá a je přizpůsobena i pracovní činnost, která je
zaměřena na opravy a údržbu obecního majetku, údržbu veřejné zeleně a dostavbu
skupinové kanalizační přípojky na Člupku.
V této chvíli je v podstatě zastavena jakákoli investiční činnost. Musím přiznat, že takhle hluboko do kapsy jsme ještě neměli. Příčinou je jednak "rozevírání nůžek"
mezi rychle rostoucími režijními náklady na provoz obce a stagnujícími příjmy, také vznik
nové příspěvkové organizace obce - Základní školy Němčice, ale i rozsáhlá investiční
činnost v minulých letech.
Posuďte sami:
Investice 1993 - 2003
III. stavba kanalizace (střed Němčice)
IV. stavba kanalizace (Člupek)
Oprava místních komunikací ve Zhoři
Rekonstrukce čp. 98 v Němčicích (roubený hostinec)
Dostavba Kulturního domu
Výstavba sportovního areálu
I. etapa plynofikace obce Němčice
Plynofikace obecních kotelen
Investice celkem

(mil. Kč)
3,100
4,500
0,700
1,300
13,812
2,700
1,638
1,260
29,010

Když si prohlížíme tato čísla, tak je zřejmé, že při průměrném rozpočtu obce
okolo 4,5 mil. Kč/rok a v celku velmi slušné úspěšnosti při získávání dotačních prostředků, se podařilo realizovat velmi velký objem prací. Je také zřejmé, že tato rozsáhlá
investiční činnost musela jednoho krásného dne skončit. Návštěvníci veřejných zasedání
zastupitelstva obce mi potvrdí, že na tento okamžik již nejméně 2-3 roky upozorňuji.
Je také stále obtížnější uspět v boji o finanční příspěvek z dotačních titulů,
od státu, kraje či jiných institucí počínaje strukturálními fondy EU, apod. Kde jsou ty časy,
kdy na žádost o velikosti formuláře A4, podložené stručnou a přehlednou dokumentací,
jsme získali statisíce na výstavbu kanalizace, kulturního domu, sportovního areálu, čp.
98, jiných staveb a na další investiční činnosti. Před koncem roku přijela kontrola - přijela,
uviděla, zkontrolovala užití účelových prostředků. Nepamatuji se, že by byl někdy někde
nějaký zásadní problém.Toky finančních prostředků byly průhledné a velmi lehce zkontrolovatelné. A nyní? Za prvé je velmi mnoho natažených rukou a velmi málo zlaťáků, za
druhé i mechanizmy získání, užití a kontrolování toku finančních prostředků výrazně
"vyspěly" a staly se natolik náročnými, že začíná být nezbytné si jejich zpracování objednat u renomovaných firem. Co jsem dříve zpracoval sám, na jeden "papír", mi dnes
zpracuje profesionální firma, na pěti až dvaceti "papírech" a za 10 - 50 tis. Kč, podle toho
kam až žádost bude zaslána, čím dále, tím dráže. Změnila se také dotační politika státu.
Již neplatí, že kde nic není, tak tam dáme dotaci, aby tam měli alespoň něco. Nyní se
nejdříve posuzuje, kolik financí je schopen investovat sám žadatel. Větší podíl finančních
prostředků žadatele zvyšuje výrazně jeho šance na úspěch v boji o dotace. Nyní platí:
Tam, kde něco mají, budou mít ještě více a tam, kde nic není, tak nic nebude. Snažil jsem
se dotační mechanizmy vysvětlit populární formou, ale takhle jednoduché to opravdu
není, i když v podstatě to vystihuje situaci malých obcí (do tisíce obyvatel). Zvláštní kapitolu představují dotace až s 90 % podílem státu nebo dalších institucí (EU), ale to jsou
ty, na které potřebujete profesionálního zpracovatele a činnost starosty na plný úvazek
pouze pro získávání finančních prostředků pro obec.
Chtěl jsem pouze nastínit, že získávání měďáků pro obec je v současné
době opravdu náročné. Peníze se sehnat dají, ale za cenu úsilí, která odpovídá úměrně
výši požadované částky. Dalším, zřejmě všeobecným fenoménem je přístup občanů k
obci a obecnímu majetku. Mám pocit, že dodnes má většina občanů socialistický přístup
ke všemu, co je obecní. Obecní majetek se jaksi vyskytl, a tak se z něj občané snaží
odlomit co jde. Pakliže nic neodlomí, tak ho alespoň poškodí. A ještě jeden dojem. Zřejmě budu jedním z nejbohatších občanů v naší obci, protože doposud slyším šeptandu
"Starosta si postavil kanalizaci, kulturní dům, sportoviště a plyn taky." Nad těmito
myšlenkovými pochody zůstává rozum stát a dodávat, že uvedené stavby by měly

napomáhat k všestrannému rozvoji obce je asi naprosto zbytečné. Musím ale přiznat, že
v současné době jsem často na pochybách, zda-li vybudování základních pilířů pro
rozvoj obce nebyla vlastně chyba. Jestli jsme za takto vynaložené prostředky neměli
např. 3x přestavět obecní úřad a 8x vyměnit vybavení. Nebo jsme mohli dodnes zcela
dotovat vodné a poplatek za TKO, případně si zaplatit masivní propagaci v mediích,
propagaci vesnice, v které by nic nebylo. Odpověď na tuto otázku přinesou teprve následující roky, ale já osobně jsem přesvědčen, že zvolená cesta je správná.
Vraťme se k výše uvedeným číslům. Při přičtení cca 8 mil. Kč získaných
dotací zjišťujeme, že naše obec investovala přes 50 % financí do čistě investiční činnosti,
a to nepočítám další opravy a rekonstrukce. Málo kdo z nás si může dovolit v rámci
svého rodinného rozpočtu nakoupit za polovinu příjmu tolik nových věcí. I tady platí něco
za něco. A jak už bylo uvedeno čeká nás období oprav, údržby a udržení užitné hodnoty obecního majetku. Myslím si, že jsem Vás vážení čtenáři pro dnešek poučoval již dost.
Máme u nás ovšem i další zajímavosti. Jedná se napøíklad o:

D

užívání vodní nádrže v Němčicích pro umývání těl návštěvníků a jako centrum
zábavy do pozdních nočních hodin, včetně sázení lahví po okolí (prázdných)

D

zneužívání kontejneru u hřbitova pro odkládání čehokoliv, co se nám doma zrovna
nehodí. Ke cti zneuživatelů musím uznat, že tam nejsou odkládány např. zlobivé děti a
ostatní podobné nepotřebné předměty.

D

tradiční nekázeň ve sběru separovaných odpadů, jako je plast, sklo, nápojové
kartony a železo, podle hesla: "Když to platím, tak si dám kamkoliv cokoliv!" Samozřejmě na svozové dny neberu žádný ohled, protože ten nesmysl, co si vymysleli na
"výboře" je prostě unikát! Zvláštní je, že nově zavedený systém bez problému funguje v
okolních oblastech, kde svoz zajišťuje LIKO Svitavy.

D

zvláštní a velmi nepochopitelnou kapitolou je pro mne bezohledné chování vlastníků
rozličných pejsků, kteří si volně a bez zábran pobíhají po obci. Zde budeme muset nasadit velmi přísný metr, protože do současné doby používané výzvy a domluvy nezabírají.
Mám obavy z toho, aby se naše obec také jednou nechvalně neproslavila na stránkách
denního tisku s titulkem "V Němčicích, okres Ústí nad Orlicí, zaútočil pes a ošklivě pokousal ………!!!"
Zde v těchto oblastech, nás čeká ještě mnoho práce a mnohé klepání přes prsty.
Stávající doba s většími či menšími změnami ovlivňuje nás všechny. Myslím, že to
všichni na sobě pociťujeme a kolem sebe i vidíme. Já osobně oceňuji aktivitu některých
občanů, která se nezaměřuje jen na vydělávání peněz, ale která je přínosem jak pro ně
samé, tak i pro jejich okolí. A že to je činnost nevděčná není třeba ani dodávat. Mám na
mysli jak členy dobrovolných spolků (hasiči, ochotníci, sportovci, SPOZ, a další), tak i
jednotlivé občany, kterým není jedno, jak to v okolí jejich domku a v celé obci vypadá.
Na závěr bych chtěl všem čtenářům našeho zpravodaje, všem občanům obce,
popřát prožití pěkného léta, slunečných dovolených plných nezapomenutelných zážitků
a doufám, že se sejdeme u příštího čísla "Zlatého pásku".
- Ing. Josef Racek , starosta
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Příští číslo přinese
-

Projekty připravované v rámci regionů
Další obecní vyhlášky
Pokračování seriálu z historie školního vyučování v Němčicích
Pokračování seriálu o invazních rostlinách
Historie a současnost iniciativy “Za Zhoř”

Z

jednání

Obecního

zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se sešlo v období 03 - 06/2003 celkem 6x. Z přijatých usnesení OZ vyjímáme:
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
- žádost p. Cibuli, Němčice 78, o prořezávku křovin a
nálet porostu na obecních pozemcích
- skácení 8 ks jasanů u čp. 51 v Němčicích. Kácení stromů
bude provedeno v období 10/2003 - 3/2004, po provedení
náhradní výsadby
- záměr p. Kodytka, stavební úpravu podkroví domu čp.
56 na Člupku, k investičnímu záměru není připomínek
- způsob zveřejnění dlužníků obce a další postup při
vymáhání pohledávek
- zaslání výzvy všem majitelům psů, jejichž psi volně
pobíhají po obci, včetně dalšího postupu při nerespektování této výzvy
- proškolení zaměstnanců obce, nezbytné pro vykonávání
činnosti v samosprávě a státní správě.
- žádost o úplatný převod části p.p.čk. 346/3 v místní části
Zhoř pro potřeby obce, bytovou zástavbu a vybudování
doplňkové zeleně
- skácení 3 bříz na p.p. 161/6 (Zhoř) a vyhovělo žádosti p.
Jiřího Jasanského, Zhoř 91. Dále uložilo žadateli provést
pokácení dřevin na jeho náklady a zajistit náhradní výsadbu min. 10 ks tůjí ve stáří 1 rok včetně péče o ni po dobu
5 let
- prodloužení zkušebního provozu katru na obecním
pozemku čp. 130/16 v k.ú. Zhoř, před čp. 99, a to do 30.
6. 2003
- složení finančního výboru:
předseda: Ing. František Šauer
členové: František Kladiva
Mgr. Dana Urbánková
Ladislav Jilg
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru
- pronájem prostor v KD ("prodejna") pro umístnění
kadeřnictví p. Čermákové
- zřízení 5. třídy v ZŠ Němčice, za předpokladu, že s touto
změnou budou souhlasit dotčené instituce státní správy
- snížení nájmu za užívání prodejny na Zhoři na částku

800,- Kč/měsíc s platností od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2003
- smlouvu o poskytnutí příspěvku z Grantu PU kraje ve
výši 20.000,- Kč na zpracování změny č. 2 ÚP-SÚ Obce
- smlouvu o bezúplatném převodu st.p. 363 v obci a k.ú.
Němčice (čekárna v Němčicích) do majetku obce
- prodej objektu čp. 23 v Němčicích (bývalá ŠJ)
- napojení domu čp. 52 v Němčicích na obecní kanalizaci.
- napojení domu čp. 83 v Němčicích na obecní kanalizaci.
Pro tento účel bude zbudována nová další kanalizační
šachta u čp. 83
- zbudování odběrného místa pro výstavbu vodovodní
přípojky pro čp. 83 v Němčicích. Odběrné místo bude zbudováno prodloužením vodovodního řádu na hranici p.p. 26
ve vlastnictví žadatele
- bezplatné užívání části p.p. 20/1 a p.p. 1669 ve vlastnictví obce Němčice, stávajícím uživatelem p. J. Karlíkem
ml., Němčice 83, za údržbu těchto pozemků, včetně břehových porostů
- nákup dalších 15 knih Orlicko - Třebovsko
- snížení nájmu za užívání prodejny na Člupku, na 1000,Kč/měsíc, s platností od 1. 1. 2003.
- návrh protipovodňových opatření v Němčicích, na Člupku a ve Zhoři
- předběžný návrh na výstavbu kanalizačních přípojek v
Němčicích. Návrhy budou upřesněny na jednání s majiteli
dotčených pozemků a nemovitostí
- výměnu stávajících vodovodních baterií (nevyhovují
požadavkům OHS) za baterie bezdotykové
- zadání zakázky na zajištění PO a BOZPčinností v obci
nabídce p. Zemana L. a Zemana V. z Ústí nad Orlicí.
- zadání zakázky na vypracování změny č. 2 ÚP-SÚ obce
Němčice nabídce SURPMA z Hradce Králové, Ing. arch.
Aleny Koutové.
- nákup 6 ks tatami za 4.800,- Kč do tělocvičny ZŠ pro činnost oddílu Karatedo Němčice.
- příspěvek na sportovní akci tělesně a zdravotně
postižených občanů a dětí ve výši 1.000,- Kč, o kterou
požádalo Sdružení zdravotně postižených v ČR, se sídlem

v Ústí nad Orlicí a Centrum pro zdravotně postižené PU
kraje v Ústí nad Orlicí.
- úpravu vodovodní přípojky pro bývalý objekt čp. 80 (stavba odstraněna) a objekt čp. 83 v prostoru objektu čp. 1,
vše v obci a k.ú. Němčice. Bude odstraněna smyčka
vodovodu v objektu čp. 1, která v zimě zamrzala, bude-li
to technicky proveditelné a za souhlasu vlastníka objektu.
- zprávu a závěrečný protokol z výsledku kontroly placení
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.
- znalecký posudek č. 3018/073/03 ze dne 30. 5. 2003
soudního znalce p. Zdeňka Pětníka z České Třebové, pro
zjišťování ceny pozemků v obci a k.ú. Němčice.
- stanovisko k přístavbě výrobní haly Limes, spol. s r. o.
(přístavba výrobní haly je plně v souladu se schváleným
ÚP-SÚ obce Němčice)
- návrh č. 2 obecního znaku a praporu jako vítězný návrh,
na základě provedené ankety
- dohodu mezi Obcí Němčice a Městem Česká Třebová o
dovážce obědů občanům Svinné pro rok 2003
- složení povodňové komise a hlídkových a hlásných
služeb
- podnikatelský záměr na výstavbu dílny pro podnikání v
oboru vydavatelství a polygrafie na p.p. 346/14, u domu
čp. 108 ve Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové. Uvedený
podnikatelský záměr je v souladu se schváleným ÚP-SÚ
obce

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo:
- podání přihlášky do soutěže o vesnici roku
- žádost oddílu Karatedo Němčice o příspěvek na dětský
tábor pro 12 jejich členů v celkové výši 3.600,- Kč.
- žádost p. M. Pávkové, provozovatelky prodejny na Člupku, o snížení dlužné částky za nájem prodejny za období
v roce 2001 a 2002.
- OZ

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č.3/2001 o částečné
úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy v Němčicích
Obecní zastupitelsvto obce Němčice
schválilo dne 7.8.2001podle, ust. § 14 odst 1,
písm. i) § 16 odt. 1 a 2 a § 36, odst. 1 písm. f) zák.
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 19 c odst. 1) zákona
ČNR č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku č 4/2000 , kterou
se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních provozních nákladů mateřské školy.
čl.1.
Příspěvek podle čl. 2 této vyhlášky platí rodiče
dítěte nebo jiný zákonný zástupce dítěte , které
navštěvuje příslušnou mateřskou školu.

271/2001 Sb., §30, odst. 7, činí 20 ,- Kč/den

b) za druhý a každý další měsíc prodlení penále ve
výši 50 % ze stanoveného příspěvku

čl. 3
Úhrada a splatnost

čl. 5
osvobození od placení

1.Příspěvek podle čl.2 se platí měsíčně a je splatný do 15 . dne příslušného měsíce
2. Příspěvěk v mateřské škole vybírá pověřený
pracovník tohoto zařízení
3. Za dobu dovolené v mateřské škole se
příspěvek podle čl. 2 neplatí
4.V případě souvislé nepřítomnosti dítěte z důvodu
nemoci v mateřské škole, která je delší než 10 dnů,
se příspěvek poměrným způsobem krátí.
5. V případě jiné nepřítomnosti, než je uvedena v
bodě 4, se příspěvek hradí v plné výši.

1. Plátce, který podá žádost o osvobození , nebo
krácení příspěvku podle ust. §19 d) odst.1 zákona
č. 564/1990Sb., o ostátní správě a samosprávě ve
školství, ve znění pozdějších předpisů je povinen
předložit potvrzení o skutečné výši příjmů všech
příslušníků domácnosti , ve které dítě žije , za
období , na které osvobození požaduje.
2. Ve vyjímečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti a
to zpravidla na jeden rok.

čl. 2

čl. 6

Výše příspěvku

čl. 4

Závěrečná ustanovení

Sankce
1) Výše měsíčního příspěvku na jedno dítě činí v
mateřské škole 250,- Kč
2) Výše měsíčního příspěvku podle odst. 1) tohoto
článku byla stanovena po projednání se školským
úřadem Ustí nad Orlicí.
3) Výše příspěvku pro docházku dětí dle z.

Nebude-li příspěvěk zaplacen řádně v plné výši,
uhradí dlužník:
a) za první měsíc prodlení penále ve výši 10 % ze
stanoveného příspěvku

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2001
2. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/94 ze dne
25.5.1994 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
- OZ
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r o s t l i n ?

-

1

Jedná se o druhy rostlin, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle
se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Vytvářejí rozsáhlé monokulturní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. U
nás přicházejí v úvahu Křídlatka japonská, Křídlatka sachalinská a jejich kříženec - křídlatka česká, Bolševník velkolepý a Netýkavka žláznatá.
Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)
je původní v Japonsku, na Tchaj-Ovanu, v Číně a v severní a jižní Koreji. Do Evropy byla dovezena v první polovině 19. století a v
současné době se vyskytuje ve většině evropských zemích. Křídlatka je vytrvalá dvoudomá rostlina s bohatě rozvětvenými, silnými a
dlouhými odenky. Lodyhy jsou přímé, křehké a duté. Výška lodyhy činí až 2,5 m. Listy jsou řapíkaté, tvar listu čepele je vejčitý, na vrcholu
je zúžen v úzkou špičku. Květenství je tvořeno latou, jednotlivé květy jsou bílé a velmi malé. Křídlatka vytváří odenkový systém a přezimuje pupeny pod povrchem půdy. V našich podmínkách se rozmnožuje hlavně vegetativně, především transportem odlomených odenků.
Nažky se pak šíří vodou nebo větrem. Dříve byla křídlatka japonská často pěstována v parcích jako dekorativní rostlina. V současné době
vytváří na březích řek husté porosty, které vytlačují původní květenu. Snadno se rozšiřuje také v městských aglomeracích
Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis)
je původní na jižním Sachalinu, jižních Kurilách a v severním Japonsku. Do Evropy byla dovezena v druhé polovině 19. století a vyskytuje se rovněž ve většině evropských zemích. Křídlatka sachalinská má mnoho společných znaků s křídlatkou japonskou. Hlavní rozlišení
je v listech. Křídlatka sachalinská má větší listovou čepel, většinou podlouhlého vejčitého tvaru, v dolní části je čepel srdčitá. V České
republice se křídlatky vyskytují v místech osídlení, v blízkostí řek, podél silnic,žeieznic a v parcích. Obvykle se rostliny vyskytují od nížin
až do výšky 700 m nad mořem. Dobře rostou na půdách písčitohlinitých až po oblázkový štěrk.
Křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)
Je křížencem obou výše uvedených druhů, popsána byla z území středních Čech a na nové lokality se šíří ještě rychleji než rodičovské
druhy. Jedinci nejsou zcela jednotného vzhledu, tvoří řadu přechodných forem mezi rodičovskými druhy, při likvidaci je nejodolnější

Čím křídlatka škodí - Křídlatka se rychle přizpůsobuje novým životním podmínkám. S velkou agresivitou osidluje další nové lokality, na kterých vytváří mohutné porosty. Mění tak
druhové složení přirozených společenstev, vytlačuje domácí, citlivější druhy rostlin a na ně vázané živočišné druhy. Působí na stabilitu břehů, okrajů silnic, cest, náspů apod., které
svými kořeny rozrušuje. V zimních měsících jsou plochy obsazené křídlatkou bez rostlinného pokryvu a snadno podléhají erozi. Díky svému oddenkovému systému se rostliny rychle šíří do svého okolí. Drobné úlomky jsou přenášeny vodou, ale často jsou součástí převážených skrývek kulturních vrstev půdy a zemin. S ohledem na agresivní chování této rostliny je třeba neprodleně učinit opatření k omezení jejího šíření a k likvidaci stávajících porostů.
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Opakované sečení
- Metoda vhodná na zemědělsky obhospodařovatelných plochách běžnou technikou
Spásání dobytkem, kozami, ovcemi - Vhodné v místech, kdy lokalita křídlatky navazuje na současné pastevní areály, případně výběhy.
Chemická likvidace
- Základní metoda likvidace křídlatky prostředkem Roundup Clasic na zelené rostliny
Zakrytí folií
- Vhodné na soukromých pozemcích v případě přítomnosti několika málo rostlin
Vypalování
- Pálení suchých rostlin. Nedoporučuje se na stojato
Zastínění rychle rostoucími dřevinami - Na pohledově exponovaných místech je možné tento způsob použít jako následné opatření po předchozí likvidaci.
Výskyt: Dosud byl zjištěn výskyt křídlatky v katastrech Němčice a Zhoř pouze v Němčicích a to po pravé straně cesty “Trhovice” v místě bývalé skládky a na pozemku me rodinným domem Josefa Pokorného a statkem “Bálských”.
Pokud by kdokoli z vás zjistil výskyt této nebezpečné rostliny i na jiných místech, ohlaste to, prosím, na Obecním úřadě.

- Stavební výbor

Obce

Cena vodného v okolních vesnicích platná pro rok 2003
22,90 Kè

Nìmèice
Svitavy
Javorník
Horní Újezd
Dolní Újezd
Benátky
Strakov
Mendryka
Janov
Tržek
Sedliš ka
Øídký
Nová Sídla
Morašice
Sedlištì
Trstenice
Suchá
Pazucha
Litomyšl
Opatov
Ústí nad Orlicí
Øetùvka
Øetová
D. Tøebová
Jarošov
Zhoø
Svinná
Pøívrat
Kozlov
È. Tøebová
Osík
Tøebovice
Rybník
0,00 Kè

20,25 Kè
20,25 Kè
20,15 Kè
20,15 Kè
20,10 Kè
19,00 Kè
19,00 Kè
19,00 Kè
18,90 Kè
18,90 Kè
18,90 Kè
18,90 Kè
18,90 Kè
18,75 Kè
18,60 Kè

13,55
13,55
13,55
13,55
13,55
13,00 Kè

16,80 Kè
16,80 Kè
16,80 Kè
15,80 Kè
15,44 Kè
15,12 Kè
15,12 Kè
15,12 Kè
15,00 Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

10,00 Kè
9,00 Kè
5,00 Kè

10,00 Kè

15,00 Kè

Cena 1m3 v ody (s DPH)

20,00 Kè

- Helena
25,00 KèKarlíková
Němčice 83

Podmínky pro vydání povolení ke kácení stromů
(mýcení keřů) volně rostoucích mimo les
Bez povolení

- může pouze vlastník pozemku, nebo uživatel s písemným souhlasem vlastníka kácet stromy do obvodu kmene
80 cm měřeného 130 cm nad zemí (průměr 25 cm)
- může vlastník pozemku, nebo uživatel s písemným souhlasem vlastníka mýtit křoviny o max. rozloze 40m2
Na povolení
- kácení jakékoli ostatní zeleně
Nepovoleného kácení - v případě zjištění je viníkem ten, kdo strom skuteènì porazil, nikoli vlastník pozemku
Podnět ke kácení na pozemcích obce může dát kdokoli. Rozhodující je však stanovisko Obecního zastupitelstva jako vlastníka
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Němčická škola se může pochlubit krásnými starými kronikami, které
popisují její historii od roku 1881, počátek vyučování se datuje kolem roku
1750. V příštím roce také oslavíme 90 let existence stávající školní budovy.
Přesto si v poslední době stále častěji musíme klást otázku, zda škola
uhájí svou existenci i v budoucnu. Populace dětí se snižuje a stát poměřuje
činnost škol pouze z ekonomického hlediska. Do školy nyní chodí 26 žáků, což
je hranice, kterou musí škola splňovat, aby stát platil její mimoprovozní náklady. Pokud tento počet klesne, obec školu buď zruší, nebo tyto náklady dofinancuje ze svého rozpočtu.
Proto je velice důležité, aby děti, které do spádového obvodu školy
patří, do ní skutečně chodily. Obec se snaží školu podporovat, děti zde mají
zdarma sešity, výtvarný materiál pro výuku, dopravu na plavecký výcvik apod.
Škola také zajišťuje pitný režim - vaří dětem čaj, což na velkých školách není
běžné. Každé dítě má pro sebe dostatek prostoru, součástí každé učebny je
koberec, kde se odehrávají některé výukové aktivity. Děti se také mohou přihlásit do některých zájmových kroužků, kde platí pouze za materiál a pomůcky,
které zde používají.
Škola je také velice dobře vybavena výpočetní a didaktickou technikou. Na škole je celkem 10 počítačů, z nichž 4 jsou připojeny k internetu.
Díky malému počtu žáků je děti využívají denně. Ze stejného důvodu se zde
každý může nějakým způsobem realizovat, nevybírají se jen ti nejlepší, ale
šanci dostane každý (např. divadelní představení hrají vždy úplně všechny
děti).
V minulých letech školu také navštěvoval smyslově postižený žák, kterému odborníci nedávali moc nadějí na úspěšné zvládnutí učiva základní školy,
přesto zde dostal natolik dobrý základ, že nyní bude pokračovat na střední
škole.
Nejpodstatnější ze všeho je ale bezesporu pro každou školu úroveň školní výuky. Zdejší pedagogická sbor je odborně kvalifikovaný (magisterské studium) a školní inspekcí velmi dobře hodnocený během několika posledních let
. V prosinci loňského roku byla na škole vykonána komplexní inspekce, která
hodnotila úroveň vědomostí dětí, kontrolovala sešity, písemné práce, hodnotila metody a formy výuky, vybavenost školy atd. Velmi dobrý výsledek snad
může doložit i skutečnost, že paní inspektorka Machková nás požádala, zda
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by se na naši školu, na naši výuku, mohl přijet podívat její manžel - toho času
ředitel velké základní školy. To, že je naše škola dávána někomu za vzor, nás
velice těší. Myslíme si,že v době zvyšující se agresivity mezi dětmi, je menší
kolektiv pro žáčka rozhodně laskavějším místem ke školní práci. Učitel může
ke každému přistupovat individuálně, může učivo přizpůsobit schopnostem a
možnostem dítěte. Každý žák je také v hodině mnohem častěji vyvolán, pracuje efektivněji. Proto prosíme rodiče,aby dobře zvážili, kde se jejich dítě bude
vzdělávat, aby uvážili i fakt, že jejich rozhodnutí může ovlivnit i ostatní občany
obce, kteří by chtěli posílat své děti do místní školy, která ale při
nedostatečném počtu žáků může zaniknout. A pokud se jednou škola zavře,
obáváme se, že už se ji nepodaří znovu otevřít.Děti zde mají pro své
vzdělávání vše potřebné, proto než zapíšete své dítě do městské školy, jděte
se podívat na tamější výuku, pak přijďte do místní školy, vše porovnejte a
zvažte pečlivě shora uvedené skutečnosti. Obec má zájem na zachování
školy, ale její finanční možnosti jsou také omezené.
Stalo se….
Nejzajímavější akcí v poslední době byla oslava Dne Země.
Uskutečnila se 2. května za téměř letního počasí v údolí Skuhrovského potoka . Všechny děti na začátku dostaly pracovní list, do kterého po celé trase dle
výukových tabulí zaznamenávaly správné odpovědi.Cestou mohly vidět
spoustu nádherně kvetoucích rostlin, seznámit se s různými druhy stromů,
čichat vůně přírody v "čicháriu", vyzkoušet si, jak se pohybují zvířata, prohlédnout si krásné totemy. Celkem jsme ušli asi 10 km, kdo správně vyřešil většinu
úkolů, byl odměněn samolepkou. Naučná stezka je opravdu velice krásná, lze
ji doporučit jako námět na rodinný výlet. A komu se nechce šlapat pěšky, je
možné ji projet i na kole.
Připravujeme….
Jako každým rokem,na závěr školního roku děti připravují divadelní představení. Letos se můžete těšit na 2 pohádky: O Popelce a Sůl nad zlato. Představení se uskuteční v kulturním domě v Němčicích poslední týden školního
roku.Bližší informace budou na plakátech.
- Lydie Věnečková - ředitelka

Z historie školního vyuèování v Nìmèicích-2
Zákonem z r. 1869 upraveny hmotné poměry učitelstva. Financování školství převzala země a učitelé měsíční služné obdrželi od berního úřadu. Tím
se staly neplatnými všechna dřívější ujednání o platu učitelů, tehdy se jim říkalo fasse. Odpadlo všechno učittelů nedůstojné týdenní vybírání krejcarů od dětí,
vybírání chlebů, koláčů, vajíček nebo jiných naturálií. Český (národní) učitel nebyl více odkázán na náladu občanstva. Zákonem z r.1869 byli stanovení okresní
školní inspektoři na dozor nad vyučováním.
V r.1873 ustanoven takovým okresním školním inspektorem litomyšlský děkan Antonín Šanta, český spisovatel a pedagog, přítel malíře Dvořáka a
velkého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Vyučování dítek bylo v té době za vedení Šlégla a dozoru tohoto osvíceného kněze jistě v rukou nejpovolanějších.
Prvním výpomocným učitelem (tehdy se jim říkalo podučitel) ustanoven zde byl Bedřich Ježek, mladík devatenáctiletý, horlivý divadelních a básník.
Ještě v r.1947 poslal sem do školní knihovny sešitek básní: "Když devadesátka ti leze na záda" z Náchoda, kde tráví zasloužený odpočinek ve své tiché vilce.
Za správy školy p. řídícího učitele Anonína Šlegla vystřídali se další výpomocní učitelé: Antonín Příhoda, Jan Pulkrábek a Ferdinand Kettner. Jan
Pulkrábek zanechal tu po sobě trvalou upomínku, poněvadž v r. 1885 založil Sbor dobrovolných hasičů.
Za svou 32 letou činnost zasloužil se řídící učitel Ant. Šlégl nejen o školu, kde vytvořil takřka z ničeho, jen vlastní prací školní kabinet plný přístrojů a
pomůcek, i mimo školu založil v r. 1868 spolek divadelních ochotníků a zpěvácký kroužek.
V prosinci r.1896 odebral se na odpočinek, ale pro školní kabinet pracoval dále, lepil, vyřezával, opravoval školní pomůcky. Až teprve smrt v r.1905 nadobro zastavila jeho blahodárnou činnost.
- podle němčické kroniky
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Zprávičky z mateřské školy ...
Ani jsme se nenadáli a blíží se konec školního roku. Pomalu se
budeme loučit s našimi předškoláky, kteří se už těší do opravdové velké školy.
Bude jich celkem 8, kteří zasednou 1.září do školních lavic. Ve skříňce před
obchodem si můžete prohlédnout jejich fotografie na tradičním tablu.
Člověk, a zejména ten malý, potřebuje k tomu, aby byl šťastný,
prožívat radost, na něco se těšit. Chci se s Vámi podělit o to, na co se my
spolu s dětmi právě teď těšíme:
- těšíme se každé úterý na plavecký výcvik
- těšíme se každý čtvrtek na výtvarný kroužek
- těšíme se na představení pro maminky
- těšíme se na tajný výlet s překvapením
- těšíme se na Den princů a princezen na zámku v Litomyšli
- těšíme se na výlet do ZOO
- těšíme se na školní divadlo
A na co se těšíme my, paní učitelky? Těšíme se na rozesmáté děti,
které si rády hrají a mají se také rády navzájem. Z naší školky sice nejstarší
děti brzy odejdou, ale nás těší, že stejný počet dětí k nám zase po prázdninách přijde. Není tedy pravda, že jsme nemohli vyhovět žádostem o místo v
mateřské škole. Nenechte se znepokojit zprávami, které kdosi po naší vesničce šíří. Máte-li zájem o místo ve školce, přijďte se zeptat k nám. Zápis bývá
obvykle v dubnu.
Přeji všem čtenářům tohoto občasníku krásné léto a na závěr
přidávám dánské přísloví: "Štěstí a duhu nevidíme nikdy nad sebou, ale nad
hlavami druhých".
- Věra Doležalová



Milí rodièe,

Přečetla jsem si článek paní ředitelky Základní školy v Němčicích a
přestože jsem ještě do žádných novin nic nepsala, toto si odpustit nemohu. Docela
mě děsí, že by kvůli nedostatku dětí mohla být naše škola zrušena. Protože jak se
jednou zavře, již se nikdy neotevře, tak jako ve Zhoři. Já osobně si myslím, že úroveň
zdejší školy je vysoká. To, že je ve třídě málo dětí, je velkou výhodou. Například, když
dítě onemocní, není problém s doháněním učiva, jako ve škole s vyšším počtem žáků.
Vždy se mu po návratu do školy může učitelka samostatně věnovat. A když onemocní více dětí ve třídě, prostě se s látkou počká. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že
dětem velmi prospívají i další činnosti, které s výukou nemají zdánlivě nic společného.
Nejenom divadelní představení, které děti nacvičují před koncem školního roku, ale i
besídky, výlety nebo procházky. Dále také odpadá starost s dojížděním do školy, což
nás ušetří od strachování se o dítě, když mu ujede autobus. A to ani nemluvím o placení jízdného.
Vím, že stále je nejdůležitější to, aby škola své žáky co nejlépe připravila
k dalšímu studiu. A to zdejší škola určitě splňuje. Dávno jsou pryč časy, kdy děti
přecházely do páté třídy v Litomyšli a najednou nic neuměly. To už naštěstí tak nefunguje. Nyní do Litomyšle přicházejí děti připraveny i více, než děti, které chodí do téže
školy od první třídy. Domnívám se, že je to tím, že v naší škole se dětem věnují individuálně.
Já jsem byla s úrovní školy v Němčicích velmi spokojena od doby, kdy
jako ředitelka nastoupila paní Věnečková. Přístup k žákům a jejich vzdělávání se podstatně změnil - k lepšímu. Naše děti do zdejší školy chodily a neměly nikdy problémy
s něčím, co by je tady nenaučily. Proto bych byla velmi ráda, aby škola byla v provozu
i v době, kdy ji budu znovu potřebovat - a nejenom já.
Proto prosím všechny rodiče, kteří uvažují o tom, že zapíšou své dítě do
Litomyšle, aby uvažovali, jestli jim to přinese nějaké klady. Protože tady, v Základní
škole v Němčicích, jsou všechny předpoklady pro další rozvoj našich dětí.
Dále bych chtěla touto cestou požádat všechny členy obecního zastupitelstva, pokud by došlo k tomu, že zdejší škola bude mít nedostatek žáků, aby se
snažili najít řešení pro další chod školy.
- Z. Šauerová



Okénko do školní družiny při ZŠ Němčice ...
Chci se s Vámi podělit o velmi hezký zážitek. V úterý 6. května jsme my maminky byly pozvány do Školní družiny na besídku. Už přivítání bylo velmi
milé. Komu by se nelíbilo, když mu dcera nebo syn dají otázku: "Dáš si kávu, nebo čaj?" Pak následoval program, ve kterém nás pohladily hlásky našich dětí.
Zpívalo se a tančilo. Zaposlouchali jsme se rádi, zejména se nám líbila česká lidová "Ó hřebíčku zahradnický". Pak ale přišlo překvapení v podobě divadla.
Nebylo to ale divadlo ledajaké. Byla to pohádka "Perníková chaloupka", kterou nám děti nejen zahrály, ale celou velmi pěkně zazpívaly. Na scéně jsme mohli
vidět velikou perníkovou chaloupku, kterou děti vlastnoručně vyrobily a omalovaly.
Jsou dárky, které se nedají nikde koupit, jsou dárky, které nosíme ve svém srdci. A takový dárek jsme dostali v naší školní družině.
Paní učitelko, děkujeme.
- Věra Doležalová

T ì l o v ý c h o v a

v e

Z h o ø i

"r. 1919 - 30. března byla založena Dělnická tělocvičná jednota jíž dáno jméno "Rozkvět", první tělocvičný spolek v naší obci.
r. 1920 - 18. června odbývalo se první veřejné cvičení Dělnické tělocvičné jednoty v naší obci na pozemku Josefa Vencla".
- citace podle kroniky, jediná zmínka o tělovýchovné jednotě
- podle zápisu pana Františka Bečičky
V roce 1947 byla ve Zhoři založena TJ Sokol. Cvičilo se hlavně na nářadí v místním pohostinství u Junků. V 60. letech sokolské cvičení dívek měla
na starosti Marie Jirsová, chlapce vedl Jaroslav Vašina.

Stolní tenis ve Zhoři
TJ Sokol Zhoř proslavili hlavně hráči stolního tenisu. Jeho počátky sahají do roku 1940, kdy se hrály hlavně přátelské zápasy. V roce 1952 se začínají hrát první mistrovská utkání.
V sezóně 1954/55 se hraje okresní přebor a muži TJ Zhoř jsou bez konkurence. Prosazují se hlavně Emil Štarman, Václav Hác, Josef Cimfl a Josef
Štarman. V roce 1956/57 hrají odděleně muži a ženy. Za Zhoř hrají Emil Štarman, Jan Provazník, Zdeněk Vaňous a Karel Huška. Začíná se hrát s houbovými
potahy. Družstvo mužů vyhrává okresní přebor Litomyšlska.
V letech 1957/58 muži vítězí v krajské soutěži a postupují do krajského přeboru I. třídy, tj. nejvyšší přebor kraje. To je nevětší úspěch v dosavadní
historii oddílu. Vzhledem k opravám sálu se nějakou dobu nehrálo.
Stolní tenis na počátku 60-tých let opět pokračuje. O další vzestup sportovní úrovně stolního tenisu ve Zhoři se zasloužil Miroslav Dušek z Litomyšle,
bývalý ligový hráč. V roce 1967 družstvo postoupilo z okresního přeboru do kraje 2. třídy a za rok na to do divize. Ta se hrála nepřetržitě 20 let. Členové oddílu
stolního tenise se pravidelně umísťovali v první polovině tabulky.
Od roku 1970 se začala jednorázová soutěž vesnických a zemědělských družstev. Začínalo se okresem, vítěz postoupil do krajského finále a odtud
vítěz postoupil do národního kola ČSSR. Naše zhořské družstvo během 19 let bylo 15-krát na nejvyšším stupni - tedy mistr ČSSR, což byl obrovský úspěch.
Absolutní jedničkou byl Emil Štarman ml. a dále družstvo tvořili Stanislav Herman, Miroslav Adamský, Jaroslav Doležal, Vlastimil Pirkl a Jiří Kubišta.

Mimo sportovní činnost byl Sokol Zhoř složkou, která byla u všech akcí pořádaných v obci - zábavy, posvícení, kulturní akce, jarní úklidové brigády,
sušení sena, příprava topení na sál.
V roce 1986-88 si sportovci brigádnicky opravili sál - hernu a příslušnou klubovnu v hospodě. Za místní školou se vybudovalo hřiště. Dalším
doplňkovým sportem se stal nohejbal. Hráči nohejbalu hráli 3 roky krajskou soutěž. Hřiště slouží v zimě jako kluziště do dnešní doby.
Sametová revoluce zatřásla mezilidskými vztahy i tělovýchovou. Na první místo se dostaly peníze. Pro nezájem mládeže o stolní tenis chyběli nástupci. Ztížené podmínky při trénování v místním (už soukromém) pohostinství, nedostatek peněz a málo lidí, kteří chtěli dále pracovat pro obec a TJ. To vše
vzalo a nadšení zhořským sportovcům. Na počátku 90. let TJ Zhoř zaniká. Skončila významná životní etapa zhořských sportovců. Zůstávají jen pěkné vzpomínky
na zaniklou slávu oddílu stolních tenistů.













- Děkuji paní Milušce Štarmanové za zapůjčení Kroniky stolního tenisu Zhoř.
- Děkuji svému manželovi Jaroslavu Doležalovi za písemné podklady a spolupráci při sepisování údajů, které by jinak upadly v zapomnění.
- Do třetice děkuji Standovi Hermanovi, Mirkovi Adamskému a Vlastimilu Pirklovi za vzpomínání a vyprávění, které jsem zapsala.
- Marie Doležalová - kronikářka

Stínání kohouta v Nìmèicích

O posvícenském pondělí odpoledne nezůstalo
v celých Němčicích snad nohy ve stavení mimo hospodyně
a kuchařky, které měly na starosti úpravu večeře. Domácí
i hosté, sotva utřeli ústa po hojném obědě, už spěchali ven,
aby spatřili průvod s kohoutem, anebo se k němu též sami
připojili. Letos vyjde až od Divišů z dolních Němčic, neboť
na těch je řada, aby dali kohouta ke stínání.
Hlučící dav dětí, chasy i sousedů tlačil se již
před vraty statku. Chasa se dohadovala, kdože asi letos
kohouta odpraví, sousedé a sousedky si vypočítávali, po
kolikáté se už účastní stínání, vyprávěli, kdo za jejich mládí
býval o této slavnosti nejčastěji vítězem a děti se snažily
navzájem přehádat, jaké asi barvy bude kohout, určený k
popravě. V tom do všeobecného hlučení zalehl skřípot vrat
a ze dvora vyjel soudce na bujné vrance, jejíž hříva i ohon
byly hustě propleteny svlačcem a květy různobarevných
jiřin. Zahalen byl v černý soukenný plášť s kráglem do půl
těla, po němž hluboko dolů splýval šedohnědý vous z
koudele, z níž vytvořen byl i dlouhý knír pod nosem.
Zarazil před zástupem, smekl černý širák,
ozdobený velkou kyticí jiřin, zatočil jím nad hlavou a
zavýskal:
"Na to zlatý pondělí
ať nám pánbůh nadělí
božího daru i veselosti
po celý rok ku radosti!"

"Sláva posvícení!" "Ať žije zlatý pondělí!" "To
je naše posvícení!" Tak a podobně voláno ze všech stran a
klobouky i čepice létaly vzhůru. Když zástup ztichl, začal
opět soudce: "Dřív nežli se oddáte zas veselosti a
radovánkám, musíte vykonat soud nad zpurným
kohoutem, který vypověděl poslušnost a nechce už řádně
sloužit. Ráno dlouho spí, budí lidi stále později a tak je
příčinou, že den je pořád kratší a že noc začíná vítězit
nade dnem."
Ze dvora vyšel dráb v dlouhém zeleném
šosáku s vyleštěnými žlutými knoflíky a třírohém klobouku
a vyzvedl vysoko nad hlavu přeslici, na níž byl přivázán
spoutaný černý kohout. Rudý jeho hřeben zdál se růsti, jak
pták ve strachu krk stále vzhůru natahoval, hlavou
úzkostlivě na všecky strany otáčeje.
Dráb se postavil vedle soudce, jenž ukázav na
kohouta zvolal povýšeným hlasem: "Tu je ten provinilec!"
"Popravit!" "Popravit!" rozkřičel se zástup.
"Tím jste vyřkli nad ním ortel smrti", řekl soudce. "Život jeho
bude zlomen jako tahle hůl." Vytáhl z vyblýštěné holínky
černě natřenou hůlku, zlomyl ji a podal oba kousky katovi,
jenž za jeho řeči ze dvora vyšel a postavil se soudci po
pravici.
Krvavě červený jeho oděv i maska, zakrývající obličej ,
budily děs v srdcích dětí, takže mimoděk couvaly.
"Rozhoduji tedy aby byl podle vaší vůle kohout sťat a to
šavlí drábovou, rukou mládence!" prohlásil nyní soudce
hlasitě.
"Sláva panu soudci! Sláva! Sláva!" Projel zástupem, jenž
mou stěží uvolnil cestu, po bocích se mu postavili kat s
drábem, který nad hlavu pozvedal přeslici s kohoutem, za
nimi se seřadili muzikanti, pak po dvou chlapci s dívkami a

naposledy všichni dospělí.
Děti nechtěly do řady jít, ale raději kolem obíhaly, aby jim
ničeho neušlo.
Hudebníci spustili a průvod se hnul vzhůru po vsi, vzrůstaje stále o nové účastníky a potom zase zpět na luka pod
Kolouškou. Tam bylo letos místo popravní. Bývaloť pravidlem vždy na louce patřící dárci kohouta.
Výskot chasy a dětí závodil se zvuky hudby,
míse se s nimi ve vřískavý hluk, který podzimní vítr
roznášel daleko do polí.
Zástup došel na určené místo a rozestoupil se
ve veliký kruh, v jehož středu postavil dráb přeslici s
kohoutem.
Soudce objel "popraviště", určil místo pro
muzikanty a proti nim na opačné straně kruhu pro kata,
drába a stínače, načež rozhlédnuv se po shromáždění
zvolal: "Kdo chce vykonat právo, ať předstoupí!"
Přihlásilo se dvanáct chlapců, kteří toužili po
cti dobýti kohoutího ocasu. Tolik jich nebylo ještě žádný
rok! Však je přítomní pozdravili nadšeně hlučným
pokřikem.
Dráb je seřadil vedle kata. V tom soudce
pozvedl ruku nad hlavu a vzkřikl: "Poprava počíná!"
Dráb vytrhl z pochvy starou zakřivenou šavli ,
kterou na dnešek večer plnou hodinu brousil a podal ji
prvnímu chlapci v řadě - Vytlačilovu Toníkovi. Přistoupil kat
a zavázal mu černou rouškou oči a pak několikrát vyzkusil,
jestli opravdu ničeho nevidí.
Soudce dal znamení hudebníkům, kteří
spustili hlučný pochod. Kat vzal Toníka za ruku,a vodil ho
kruhem různými směry, potom dokola, až ho pak postavil
na obvodu kruhu. Když dráb potichu přemístil přeslici s
kohoutem co nejdále od stínače, soudce zapískl. To bylo
pobídkou Toníkovi, aby vykročil.
Rozběhl se směrem ke středu kruhu. V zástupu bylo slyšeti každý dech. Uprostřed se zastavil a
máchl šavlí. Všeobecný smích ho upozornil, že není u cíle.
Vykročil opět, tentokrát opatrně a pak rychle sekl - do
prázdna.
Znovu se ozval hlahol smíchu. Zavrtěl udiveně
hlavou, otočil se v pravém úhlu , chvilku tápal sem a tam a
vtom po třetí rozryla šavle vzduch - opět naprázdno.
Vícekrát už tnouti nesměl. Kat mu sňal pásku s očí, dráb
mu odebral šavli a druhý stínač nastoupil.
Dopadl podobně jako předešlý. Tak se vystřídalo již osm chlapců, ale kohouta dosud nesťal žádný z
nich. Teď přišel na řadu Vojta Novákův. Již dvakráte ťal
marně. Ke třetímu seku plížil se opatrně kolem diváků, a tu
Tonda Huráňů zašeptal mu v nesmírném duševním
napětí:"Dva kroky nalevo!" Vojta uposlechl - rozpřáhl se - a
sekl.
Bolestivý skřek poraněného kohouta zanikl ve
všeobecném volání: "Sláva Vojtovi! Trefil! Vojta vyhrál!"
Děti křičely ukazujíce si na kohouta, jemuž z přeraženého
křídla valem kapala krev.
Vojta si sám rychle strhl roušku s očí a mžikem usekl
kohoutovi hlavu, až daleko odletěla do trávy.
Dráb ji nabodl na špičku šavle, kat ovázal
hadříkem krvácející krk, sňal tělo popraveného kohouta s

přeslice a vytrhnuv nu krásná modrozelená ocasní péra,
zastrčil je Vojtovi za klobouk. Splývala mu až dolů na ramena.
Na znamení soudcovo se zástup opět seřadil
k odchodu. Vojta se postavil jako vítězný stínač za soudce mezi kata, nesoucího na rukou mrtvé tělo kohoutí a
drába, jenž pozvedal do výše na šavli nabodnutou hlavu
popraveného ptáka.
Za zvuků hudby nastoupil průvod zase cestu
do vsi. Prošel ji celou a zamířil k horní hospodě. Tam už
sedělo po lavicích kolem oken plno babek, které hltaly
zrakem každé hnutí příchozích.
Kolo musel zavésti vítěz Vojta, který měl sólo.
Po něm tančili soudce, kat a dráb, potom najednou všichni
stínači a pak už jako by sál tancechtivou chasou nazdil.
Pojednou do veselého reje se ozval vřesk trubky. To
muzikant vytruboval přestávku.
A tu už do sálu vchází kat, nesa v ruce mísu
vařeného kohoutího masa, jehož libá vůně ve chvilce
naplnila sál.
Když prve šel průvod do hospody, kat odběhl
a kohouta předal hospodské, aby jej uvařila.
Za katem šli soudce s drábem vedouce
uprostřed obecního rychtáře. Smál se, až se mu potřásaly
dlouhé prošedivělé vlasy. Přivedli ho doprostřed sálu, kat
vystoupil na židli s mísou v ruce a zadeklamoval:
"Spravedlnost byla vykonána,
pejcha byly potrestána
podle starodávných zvyků
beze všech cavyků.
Sníme jeho bílé tělo,
které nám už sloužit nechtělo.
Vy nejdřív milý rychtáři,
Ať se vám vždy dobře daří!"
Podal mísu rychtářovi , který si vybral bílé stehýnko a pak dále pořadem všem, kdo jakýmkoliv způsobem spolupůsobili při stínání kohouta. Právě tolik dílů
bylo už připraveno.
Potom se obrátil rychtář k muzikantům a
poručil : "Solo všem , kdo snědli kohouta!"
Sám byl první v kole a za ním se už vrtěli
všichni, které vyvolal. Tanečníci vytvořili kolem nich kruh a
pohybujíce se podle hudby vpravo a vlevo zpívali za
všeobecného veselí:
Kolo, kolo, dokola,
ať nás nikdo nezdolá,
hospodář či hospodyně,
ať si tančí kdo, nevíme.
Po odtančení kousku zavdal rychtář ještě všem prve
vyvolaným po sklínce sladkohořké, hodil muzikantům
peníz na pivo a pak se na sále rozvířil veselý posvícenský
rej, zněl hlahol a výskot rozdováděných tanečníků, který
vždy prudčeji vybuchl, když některý ze sousedů poroučel
si hráti "tu svou". A udýchaní muzikanti hráli a hráli stále téměř bez oddechu.
- Josef Karel (Od Trstenické stezky)

Návrhy na Obecní znak a prapor
Návrh č. I.
Znak: Zelený štít s modrou, vlnitě ohraničenou patou se
zlatým vlnitým břevnem, z níž vystupuje postava světce
(sv. Jan Křtitel) v bílém šatu a vousatou hlavou se zlatou
aurou. V pravé ruce drží misku, z níž vylévá vodu, v levé
poutnickou hůl zakončenou zlatým křižem a stuhou.
Vedle postavy vpravo beránek s částí těla a u hlavy
světce na každé straně dvě osmihroté hvězdy.
Prapor: Zelený list se žlutým vlnovatým šikmým
břevnem o šířce 1/4 pravé strany listu, nad ním od
žerďové strany šikmo řazené čtyři žluté osmihroté
hvězdy. Poměr stran listu je 2:3.

Návrh č. II.
Znak: Zelený štít s modrou, vlnitě ohraničenou patou se
zlatým vlnitým břevnem, z níž vystupuje postava světce
(sv. Jan Křtitel) v bílém šatu a vousatou hlavou se zlatou
aurou. V pravé ruce drží misku, z níž vylévá vodu, v levé
poutnickou hůl zakončenou zlatým křižem a stuhou.
Vedle postavy vpravo beránek s částí těla.
Prapor: Zelený list se žlutým vlnovatým šikmým
břevnem o šířce 1/4 pravé strany listu, nad ním podél
žerďové strany horizonálně řazené čtyři žluté osmihroté
hvězdy. Poměr stran listu je 2:3.

Návrh č. III.
Znak: Stříbro zeleně polcený štít, s modrou hlavou, na
ní čtyři zlaté osmihroté hvězdy v řadě vedle sebe,
vpravém stříbrném poli červená lilie, v levém červeném
poli na zeleném trávníku stříbrný beránek se zlatými
kopýtky v přední pravé noze držící poutnický kříž s
černou korouhví , na ní zlatý kříž.
Prapor: List s modrým svislým pruhem na žerďové
straně o šířce 1:3 délky listu, na něm nad sebou čtyři
žluté osmihroté hvězdy, je provázen vodorovným červeným a bílým pruhem nad sebou.. Poměr stran listu je
2:3.

Návrh č. IV.
Znak: Červenozlatě polcený štít, v patě modrý klín
sahající do jeho poloviny, v pravém poli stříbrná lilie, v
levém čené hrábě o šesti hřebících, v klínu na zeleném
trávníku ležící beránek se zlatými kopýtky, držící horní
část zlaté poutnické hole.
Prapor: List s modrým klínem na žerďové straně
dosahující do poloviny délky listu, na něm bílá lilie, je
provázen vodorovným červeným a žlutým pruhem nad
sebou.. Poměr stran listu je 2:3.

Návrh č. V.
Znak: Na zeleném štítě křížem přeložená poutnická hůl
zakončená křížem a hrábě o šesti hřebících, provázené
čtyřmi zlatými liliemi.
Prapor: Zelený list s dvěma svislými bílými pruhy na
každé straně o šířce 1:10 délky listu, mezi nimi křížem
přeložená poutnická hůl zakončená křížem a hrábě o
šesti hřebících, provázené čtyřmi zlatými liliemi. Poměr
stran listu je 2:3.

Kultura - Aktuality - Z a j í m a v o s t i
Vyhodnocení ankety pro výběr obecního znaku a praporu obce Němčice. variantě přiděleny body pouze za nejlepší umístění.
Celkem bylo odevzdáno 32 vyplněných anketních lístků, z toho 17 z Němčic,
Počet hlasů včas odevzdaných Počet všech hlasů
12 z Člupku, a 3 ze Zhoře). Další 4 anketní lístky ze Zhoře došly po uzávěrce. Vyhodno- Návrh číslo
1
41
46
cení ankety bylo provedeno dvěma různými způsoby:
2
54
54
3
28
30
1) prostým součtem hlasů pro nejlepší návrh (uvedený na 1. místě anketního lístku)
4
20
22
5
16
25
Návrh číslo
Počet hlasů včas odevzdaných Počet všech hlasů
CELKEM
159
177
1
7
8
2
14
14
Je tedy patrné, že v obou případech zvítězila varianta č 2, u které znak
3
5
5
vycházel z původní obecní pečeti.
4
5
5
5
1
4
Na základě této ankety a hlasování Obecního zastupitelstva obce Němčice
CELKEM
32
36
bude v nejbližší době prostřednictvím Dr. Karla Müllera, ředitele Slezkého zemského
2) zohledněním hlasů pro další akceptovatelné varianty tak, že za umístění na 1. místě archivu v Opavě podán návrh do Parlamentu - k Podvýboru pro heraldiku a Vexiologii na
získal návrh 3 body, za umístění na 2. místě 2 body a za umístění na 3. místě 1 bod. udělení obecního znaku a praporu obci Němčice.
- Ing. FrantišekˇŠauer
Pokud bylo uvedeno na více místech téhož hlasovacího lístku stejné číslo varianty, byly

Zeleò v Nìmèicích

Přestože již od školních let všichni dobře víme, co pro nás zeleň a stromy obzvlášť znamenají, chovají se k nim mnozí z nás takovým
způsobem, že nad tím zůstává rozum stát. Jako by ani nedýchali kyslík vyprodukovaný zelení nebo v palčivém slunečním žáru s chutí
nepostáli ve stínu vzrostlého stromu. Kam se poděly všechny ty prastaré stromy které můžeme vidět na starých fotografiích z Němčic?
Samozřejmě, některé podlehly zubu času, náporu nelítostného větru v létě nebo tíze námrazy v zimě. Jiné pak chorobám. Bohužel mnoho z
nich padlo za oběť lidské zlobě, nevědomosti či obyčejné lenosti.
Byli proto naši předkové hloupí, když se snažili každý padlý strom nahradit novým? Nebo snad věděli něco, co nám, moderním
lidem, dosud uniká? Proč drželi v úctě rodové stromy staré staletí a v ústním podání si předávali z generace na generaci kdo, kdy a proč je
sázel? Kde se vzalo přísloví: ”Správný muž má postavit dům, zasadit strom a zplodit syna.”
Apeluji proto na váš zdravý rozum. Dříve než začnete přemýšlet o pokácení toho "vašeho" stromu, važte dobře, jestli jsou důvody
k jeho odstranění takového rázu že vyváží zničení dalšího kousku přírody v naší obci.
- Ing. František Šauer

Kalendář událostí
28.6.
12.7.
12.7.
19.7.
26.7.
16.8.

Volejbalový turnaj (TJ Sokol)
Zábava v areálu na Člupku (S.L.Z.A.)
19. ročník S.L.Z.A. Cupu na hřišti v Němčicích (S.L.Z.A.)
Hasičská soutěž + zábava v areálu Člupek (SDH)
Pouťové odpoledne (SDH)
Volejbalový turnaj + zábava v areálu Člupek (TJ Sokol)

Spoleèenská kronika
V období od března do června
se v naší obci narodili:
Győmbér Martin
Jedličková Lucie
Miklová Aneta
Karlíková Michaela

Člupek
Zhoř
Člupek
Němčice

hhgg

Vítáme nové občánky

k zamyšlení...
Muž věrný přispoří sobě požehnání, ale kdož chvátá zbohatnouti,
nebývá bez viny,
Starý zákon - Kniha Přísloví, Kap. 28.20
Neříkej: Čím jest to, že dnové první lepší byli nežli tito? Nebo bys se
nemoudře na to vytazoval.
Starý zákon - Kniha Kazatel, Kap. 7.10
Živ buď s manželkou, kterouž jsi zamiloval, po všechny dny života
marnosti své, kterýžť dal Bůh pod sluncem po všechny dny marnosti tvé; nebo
toť jest podíl tvůj v životě tomto a při práci tvé, kterouž vedeš pod sluncem.
Starý zákon - Kniha Kazatel, Kap. 9.9

oslavili svá významná životní jubilea:
Cimfl Vít
Fikejzová Marie
Štarmanová Vlasta
Pirklová Vlasta
Bäuchelová Marie
Myšková Božena
Valachová Alena

Zhoř
Němčice
Člupek
Zhoř
Němčice
Člupek
Zhoř

hhgg

92 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Blahopřejeme

První výroèí vzniku skupiny RAVENS

Dìje se nìco?

Není to tak dávno, co jsme si téměř všichni stěžovali, že se v
naší obci "nic neděje". Těšili jsme se, až bude dokončena stavba kulturního
domu. Nyní je již přes dva roky v provozu a "něco se děje" poměrně často.
Ale nastal jiný, nikým nečekaný problém. Po několika málo kulturních akcích
byly společenské potřeby našich spoluobčanů nejspíše již vyčerpány. Nijak
jinak si neumím vysvětlit skutečnost, že návštěvnost akcí, které se zde pořádají (hlavně těch pod záštitou obecního úřadu), je tak nízká.
Jelikož já sama se většiny účastním, vím, že téměř vždy uvidím
stejné tváře. Ale ti, kteří si dříve naříkali , že není kam jít, nejspíše dávají přednost soukromí. Což je ovšem škoda, protože s uspořádáním jakékoliv
"zábavy" pro nás občany, má poměrně dost lidí hodně práce (podotýkám že
bez nároku na odměnu), která malou účastí vyjde téměř nazmar.
Myslím, že všichni bychom si měli uvědomit, že čím více nás
bude zůstávat doma, tím méně se "toho bude dít". Těší mě, že alespoň akce,
které jsou pořádány pro děti, vždy naplní celý sál úsměvy našich nejmenších.
V závěru bych chtěla uvést, že na provozu kulturního domu
nejsem nijak zainteresovaná, ale jenom mám zájem na tom, aby se kultura v
naší obci rozvíjela. Proto se těším, že příště uvidím v “kulturáku” nějaké nové,
ne-okoukané tváře.
- VR

S p o r t

-

je tomu právě rok, co v naší vesnici po dlouhé době vznikla hudební
skupina. Díky pochopení obecního zastupitelstva nám bylo umožněno zkoušet v
Němčicích, a proto cítíme povinnost se k této obci hlásit, i když ne všichni jsme obyvateli Němčic. Kapela se zabývá rockovou muzikou a hraje výhradně české písničky.
Snažíme se také
o vlastní tvorbu, v našem repertoáru jsou zařazeny první tři
vlastní skladby, zcela jistě je uslyšíte na pozdějším CD, které má kapela v úmyslu
natočit.
Složení kapely :
Petr RULA
- kytara a zpěv
Pavel ŠTARMAN
- baskytara, zpěv
Josef POKORNÝ
- bicí, zpěv
Jan ŠTARMAN
- klávesové nástroje.
RAVENS znamená havrani, takže kdykoli můžeme přilétnout i k Vám nebo
k Vašim známým. Kontaktní telefon na produkci je: 605 290 785, hrajeme za smluvní
ceny, takže dohoda je téměř vždy jistá. Pokud si nás chcete poslechnout, nejbližší termín je na Člupku 12.7. 2003. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu za
možnost hrát ve zkušebně v Němčicích.
- Manager kapely Josef POKORNÝ ml.

V o l n ý

Šipkařský klub
D.C. S.L.Z.A. Němčice
Už několik let byla v naší obci skupina nadšených hráčů šipek,
proto jsme se v září roku 2002 rozhodli zaregistrovat v šipkařské Asociaci
ČAKS - AŠA a vstoupit do 3. ligy Svitavska. Máme 10 hráčů registrovaných,
ale i hráče neregistrované. Během podzimu 2002 a jara 2003 proběhl 1. ročník
Němčické ligy v šipkách, do které se přihlásilo 25 hráčů, z toho 6 žen. Velký
úspěch měl únorový turnaj Němčická šipka, na které se zúčastnilo 32 hráčů z
blízkého i dalekého okolí. Všichni přespolní účastníci tohoto turnaje si velice
pochvalovali pěkné prostředí sálu KD Němčice.
Šipky jsou jeden z moderních sportů, který mohou hrát hráči všeho
věku. V Němčicích se tento sport dobře rozbíhá snažíme se obec reprezento-

KARATEDO NÌMÈICE

JARNÍ CVIČENÍ NA BUDISLAVI 25. - 27. dubna 2003
Pořadatel: Samurai - klub bojových umění a sportů
Protože začíná jaro, všechno raší a ptáčci zpívají,
rozhodli se i karatisti z Němčic a Litomyšle něco dělat.
Jeli rozpohybovat své údy
na Budislav, na místo, kde se každoročně koná
týdenní tábor. Celkem dvacet jedna lidiček se rozjelo do tábora M. Sedláčkové, tentokrát ještě prázdného beze stanů. Sídlili tedy v prostorné dřevěné
chatě umístěné na okraji lesa s přilehlým rybníčkem
Brčálníčkem (možná je tam i Rákosníček), v sousedství Hájenky, kterou místo psů hlídají místní lamy.
Začalo se jak jinak tréninkem na travnaté
louce. Jirkovi Kohákovi přijel pomoci Víťa Kocourek.
Jirka vyučoval heian-shodan a její aplikace a Víťa
poté ukazoval základní techniky s Jo (džo - dřevěná
tyč cca 120 cm).
Celé soustředění (dá-li se to tak nazvat) bylo
zaměřeno na kata heian-shodan a heian-nidan, protože většina účastníků byla
z letošního litomyšlského a němčického náboru. Večer se hladoví psi nacpali
gulášem a šli spát (teda spíš nešli spát), ale to je jedno. Nejmladší účastnice
Lenča Koháková (devět měsíců, 8 kilo a krásné modré oči) šla spát už v devět
hodin, ostatní statečně brebtali až do úmrlčí hodiny.
V sobotu po rozlepení očí přišla samozřejmě snídaně a poté
trénink. Karatisti se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla trénovat hod nožem na
kmen a druhá cvičila s Jo na louce kata zvanou "devítka". Myslím, že obě činnosti aniž by měly něco společného s karate, byly velmi zajímavé a zaujaly

è a s

vat jak v lize, tak i v turnajích v širokém okolí. Přání nezůstat v tabulce 3. ligy
jako poslední se nám daří uskutečňovat a jako nováčci se stále zlepšujeme.
O tom svědčí i článek ze Svitavska s názvem: "Kdo přeruší vítěznou šňůru
D.C. S.L.Z.A. Němčice ?". Šipkám se chceme věnovat i v budoucích letech a
doufáme, že doposud dobrá spolupráce s OÚ Němčice a pochopení pana
starosty budou i nadále vstřícné. Tento sport bychom chtěli stále rozvíjet a
získat nové nadšené hráče.
Do konce roku 2003 chceme uspořádat alespoň 1 velký turnaj, několik místních turnajů a 2. ročník Němčické ligy. O těchto aktivitách budeme včas informovat. Tým D.C. S.L.Z.A se na závěr sezóny zúčastní na turnaji Jedová šipka
- 24 hodin v Jevíčku.
Na závěr bych rád poděkoval všem našim fanouškům za podporu při
zápasech hraných na domácí půdě - v salonku KD Němčice.
Za všechny členy klubu Miroslav Kadrmas
všechny věkové kategorie, které na soustředku byly.
Odpoledne jsme vyrazili na malý výlet (asi 15 km) po pískovcových skalách v
okolí Budislavi. Samozřejmě, že nejmladší účastnice Lenička ještě neumí
chodit, tak se šlo s kočárkem. Tatínek táhl kočár a maminka nesla Leničku, ale
jen v těch nejtěžších úsecích. Jinak se Lenička spokojeně vezla v kočáře a
vydržela s námi celou tříhodinovou procházku lesem.
Poté, co jsem dorazili do tábora, přišla další
oddychovka - sbírání dřeva a příprava
táboráčíčíčku. Ještě před zapálením ohně jsme
protáhli svá "čerstvá těla" lehčím tréninkem a
pak už se hodovalo. Buřtíky byly obzvláště
dobře vypečené.
Neděle. Trochu zakaboněno, ale sněhánky
nebyly. Dopoledne opět proběhl trénink
zaměřený na heian-nidan a její aplikace. Po
jeho skončení jsme se nadlábli a začal hromadný úklid tábora. Ve tři se totiž vše zaklaplo
a jelo do pidlivizace (splachovací záchod, sprcha, pořádná postel, peřina, teplá voda a tak,
znáte to). Ve volné chvilce před odjezdem se
skoro všichni dobrovolně chopili klacků a s
chutí do sebe řezali pod vedením Jedi party (kdo ví, pochopí).
Abyste měli představu, co jsme jedli, při-kládáme pro pobavení náš
jídelní lístek. Stojí za všimnutí !
Ve volných chvílích se hrál fotbal, sice s pochybným
míčem, který při poryvech větru sám měnil libovolně směr, ale byla to legrace.
Doufáme, že se všichni skvěle bavili. Víkend se opravdu zdařil a s většinou
účastníků se opět sejdeme, tentokrát už na týdenním táboře pod vedením
Bohumila Koloce z Liberce.

- Jiří Kohák

Nìmèická olympiáda

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit se vznikem a podstatou Němčické olympiády, která
se bude poprvé konat v naši vesnici 19.července tohoto roku. Jelikož se celý život pohybuji kolem sportu, velikou inspiraci k této myšlence mi dal sraz fotbalových mužstev z celé
naší republiky,který pořádaly Albrechtice u Lanškrouna a já jsem byl pozván několika
kamarády na tuto akci. Tam před pěti lety vznikla myšlenka této olympiády. Snažil jsem
se vymyslet propracovanější sportovní a kulturní akci, která by oslovila všechny lidi v naší
vesnici, nejen příznivce kopané.Jelikož v té době nebyl otevřený Kulturní dům a nebyly v
provozu ani kabiny pro sportovce, akce se stále odkládala. Letos v březnu, kdy už je situace úplně jiná, jsem se ve spolupráci s panem starostou rozhodl rozeslat zvací dopisy do
všech Němčic v ČR, kterých je čtrnáct, a věřte či ne, ozvalo se jich osm, což je více, nežli
jsme předpokládali.
Z čeho se olympiáda vlastně skládá? Tak zcela určitě z turnaje v kopané,
šachu, stolním tenise a šipkách. Slavnostní zahájení proběhne 19.7. 2003 v 8:30 hod na
hřišti, kde později zůstanou fotbalisté, ostatní sporty se odehrají v Kulturním domě,kde
bude i doplňkový program, což jsou ukázky sportů jako karate, gymnastika a jízda vícemistryň Evropy v krasojízdě na kole. Nezapomněli jsme ani na kulturní doplnění akce, kterou zabezpečují místní ochotníci a naše jednání proběhnou ještě se školou a školkou.
Slavnostní vyhlášení výsledků bude ve 20:00 v sále Kulturního domu a poté bude následovat taneční zábava s místní skupinou RAVENS, která by měla celou akci ukončit.
Akce takového rozsahu se ještě nikdy v naši obci nekonala a pevně věřím,
že bude mít velkou odezvu mezi občany. Věřím, že se rádi akce zúčastníte jako diváci,
nebo velice rádi přivítáme, když budete mít chuť pomoci nebo přijdete s dobrým nápadem. Naše vesnice bude v den konání větší zhruba o 400 obyvatel Němčic ze všech
koutů naší krásné země. Moc se na Vás těšíme, i Vy se máte na co těšit!
- Pokorný Josef ml. předseda TJ Sokol Němčice

Družstvo mužů
TJ
Sokol
Němčice má
za sebou fotb a l o v o u
sezónu 2002 2003. Nutno
konstatovat, že
sezónu velmi
úspěšnou,
neboť jsme v
konečném účtování skončili na velice pěkném 2.
místě. Bohužel se potvrdilo to, co bylo konstatováno již v minulém čísle Obecního zpravodaje,
totiž to , že mužstvo V. Mýta B, které může kdykoliv posílit hráči s A-mužstva (což v jarním zápase s
námi ukázalo v míře přebohaté), zřejmě nebude
mít v této třídě konkurenci. V tabulce suverénně
zvítězilo a postupuje přímo do nejvyšší okresní
soutěže ( II. tř. OP ). Myslím si však, že našimi
výkony jsme mu sekundovali velice dobře, čehož
dokladem je i to, že 3. kola před koncem jsme měli
na druhém místě již zcela jednoznačný náskok a
poslední kola nebylo prakticky o co hrát. Tím se
chceme omluvit i fanouškům za výkony v těchto
posledních kolech, neboť jsme ve hře dali
příležitost náhradníkům a v době , kdy o nic prakticky nejde, tak je motivace hráčů jiná než když
jsou nuceni "honit" každý bod.
Teď nám nezbývá nic jiného než čekat.
V případě příznivých sestupů z vyšších tříd existuje naděje, že budeme druhým postupovým celkem.
Zatím se tato možnost jeví velice příznivě a všichni doufáme , že to dopadne. Němčický fotbal by si
to určitě zasloužil, již i vzhledem k zázemí, které
konečně odpovídá tomu, na co jsme léta čekali.
Další novinkou , a čas posoudí jestli správnou, je
založení a přihlášení do nového ročníku soutěží Bmužstva mužů. Vedly nás k tomuto kroku přede-

VÝZVA:

Výbor TJ Sokol Němčice se obrací v souvislosti s konáním Němčické
olympiády na podnikatele z Němčic a Zhoře s žádostí o dobrovolný sponzorský finanční
příspěvek. Celá akce bude i značně finančně náročná a Vaše peníze budou použity na
nákup jednotlivých cen pro vítězná družstva a jednotlivce. Samozřejmě jsme připraveni
Vám zajistit odpovídající reklamu s uvedením Vaší firmy na plakátech, ve zvláštním
zpravodaji k této akci i v dalším čísle Obecního zpravodaje, kde budeme o průběhu akce
informovat.
Pokud se rozhodnete na tuto výzvu reagovat, prosíme o složení jakékoliv
finanční částky na zvláštní konto na OÚ Němčice nebo přímo do pokladny TJ Sokol
Němčice u p. Ing. Šauera do 14.7.2003 ( abychom stihli umístit Vaši reklamu na propagační materiály ). Na těchto místech Vám bude vystavena i sponzorská smlouva. Věříme,
že tuto výzvu pochopíte a pomůžete nám tak touto finanční výpomocí spoluorganizovat
celou akci.
V dalších letech bude celá akce probíhat samozřejmě na půdě další obce
Němčice. Jsme přesvědčení, že i pro Vás podnikatele , to bude jedinečná příležitost
navštívit další obce stejného jména v ČR, získat nové zkušenosti, nové kontrakty a
samozřejmě být při tom .
Za případné příspěvky předem děkujeme.

vším dva důvody. Za prvé velmi široký kádr
mužstva , který čítá přes 30 hráčů a za druhé dát
příležitost vyniknout a hlavně zahrát si i němčickým
hráčům. U druhého bodu bych se chvíli zastavil.
Ti co na fotbal chodíte, jistě jste si všimli, že v základním kádru nastupují většinou přespolní hráči. Je to dáno tím, že bohužel v
Němčicích zatím kvalita hráčů není na takové
úrovní, abychom mohli hrát vyšší soutěže. To si
myslíme, že musí každý upřímně přiznat. Na
druhou stranu je pravda, že pokud se někdo bude
starat o fotbal a o zajištění kolem něj, tak to bude
především úloha němčických hráčů a funkcionářů.
Ze Třebové nebo Ústí nám určitě v neděli
dopoledne nepojede nikdo lajnovat hřiště a
odpoledne aby jel znovu na zápas. A pokud někdo
neustále zahřívá lavičku náhradníků, tak to je určitě
malá motivace pro to, aby se dále angažoval. To je
hlavní důvod , proč jsme se k tomuto kroku
rozhodli. Věříme, že se tím uklidní i někdy napjaté
vztahy "němčičáci-třebováci" a nikde není psáno,
že hráč B-mužstva se nemůže vykopat svými
výkony do základního kádru prvního mužstva. Obě
mužstva by se měla vzájemně prolínat a hlavně
táhnout za jeden provaz. Pokud tomu tak nebude,
a v Němčicích nebudeme mluvit o fotbalu jako
takovém, ale budeme fotbal striktně dělit, tak se
stane tento krok pouhým výkřikem a nebude mít
dlouhou budoucnost. Určitě by to byla škoda.
Z praktického hlediska tento stav znamená, že B-mužstvo bude hrát IV. třídu s domácími zápasy v sobotu dopoledne a A-mužstvo věříme
II. třídu s tradičními nedělními domácími zápasy.
Věříme, že to přinese i větší atraktivnost pro diváky
a že na domácí zápasy se opět návštěvy dostanou
na slušnou hranici, tak jak jsme byli zvyklí v
dřívějších dobách ještě na starém hřišti.
Velkou zátěží, která bude bohužel činnost dvou
mužstev provázet je zátěž finanční. Situace je v

- Výbor TJ Sokol Němčice

této době napjatá a nutno konstatovat, že velkou
čáru přes rozpočet nám udělalo neschválení byť i
minimálního příspěvku na činnost od Obecního
úřadu i přes nabízenou brigádnickou výpomoc.
Hlavním zdrojem příjmů tedy bude muset být organizování různých akcí, což ale bude záležitost
ochoty lidí je spoluorganizovat. Nikdo bohužel
nemáme tolik času, abychom každou sobotu trávili
běháním kolem akcí. Věříme , že tuto situaci
pochopí i sponzoři, které chceme co nejdříve
oslovit a alespoň nějakou částkou nám na činnost
přispějí. Budeme se snažit , abychom ji výkony a
reprezentací Němčic zúročili co nejlépe. Vzhledem
k financím musíme brát v úvahu i to, že pokud za
rok chceme fotbal v Němčicích vůbec hrát, tak
musíme do soutěže povinně přihlásit alespoň
jedno mládežnické družstvo. A to bude bude po
zkušenostech z minulých let dosti velkým oříškem
a musíme na tom začít pracovat již nyní. Okres je
v tomto směru nekompromisní a výjimky
nepřipouští.
Chceme touto cestou poděkovat na
závěr této sezóny všem , kteří se o chod fotbalu v
uplynulém ročníku zasloužili - sponzorům,
funkcionářům, hráčům a i vděčným a hlasitě
povzbuzujícím divákům. Zvláštní poděkování patří
p. Jos. Pokornému st. za dobrovolnou starost o
hřiště a p. Fr. Vondrovi za zprovoznění sekačky do
takového stavu, abychom mohli trávník udržet v
solidním stavu. Bohužel výrobci sekaček nejsou již
to , co dříve bývalo, což ale pro nás bude asi další
těžký finanční oříšek, který bude nutno řešit.
Doufejme tedy v lepší další sezónu a proto sportu
zdar a fotbalu zvlášť.
- ing, Vladimír Pavliš, vedoucí dr. mužů
- Výbor FO Sokol Němčice
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