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Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás pozdravit v těchto prázdninových dnech a také se zamyslet nad
současnou situací v obci a všeobecnou situací vůbec. K činnosti Obecního
úřadu pouze krátce. Stav zůstává nezměněn, agenda utěšeně narůstá, podstatně progresivněji než daňové příjmy obce. Ale to je plošný fenomén, který
je nám sdělován prostřednictvím všech dostupných médií. Stávající a nově
schvalované zákony jsou jednak pro běžného občana naprosto nesrozumitelné, velmi složité a ve své podstatě velmi těžko realizovatelné. A nedělejme si
iluze, že se to zlepší. Naopak vstupem do EU bude legislativa ještě složitější a
náročnější. Když pominu běžně slyšitelný názor, že se špatné zákony dělají
záměrně, nebo tak, aby vyhovovaly některým zájmovým skupinám, tak mne
nepřekvapuje skutečnost, že jsou občané mnohdy přímo nuceni stávající
zákonné normy obcházet a nerespektovat. A proč taky respektovat nařízení a
předpisy, které sami jejich tvůrci nerespektují. Mně přijde klidně 3x kontrola na
každých 10.000,- Kč dotačních příspěvků. Ovšem jiné a velmi mocné státní
instituce, včetně instituce nejvyšší, vesele rozdávají miliardové zakázky na
počkání, bez jakýchkoli výběrových řízení. Chtěli byste dělat také advokáta za
10.000.000,- Kč? Já rozhodně ano! A opravdu pro pobavení je skutečnost, že
velmi vážená instituce vyplatí bez mrknutí oka tuto symbolickou částku za
prohraný??? soudní spor, aniž by dle slov kompetentní osoby, tedy tiskové
mluvčí, měla v archivu uložený dokument na jehož základě byla finanční operace, převod peněz, proveden.
Nepostižitelní mocní, bez mrknutí oka, Vám jeden den tvrdí, že je to bílé a s
tou samou mramorovou maskou Vám druhý den sdělí, že je to černé, a ten
jejich včerejší výrok jste jako obyčejní posluchači ale naprosto nepochopili.
Proč o tom mluvím? Protože nechápu zřejmě úplně triviální věci. Představte si,
že u nás v Němčicích máme nějaký problém, např. výše poplatku za TKO,
vodné, další způsob využívání Kulturního domu, apod. V zastupitelstvu spolu
se mnou dalších 8 občanů této obce (potažmo ČR). Záležitost se projedná, a
i když 9 osob představuje i možných 9 různých názorů, tak se většinou dohodneme na nějakém finálním řešení. Někdy to na poprvé nevyjde, ale protože
víme, že se to vše musí nějakým způsobem rozhodnout, tak se nám to povede
určitě napodruhé nebo napotřetí. Ovšem čím větší orgán, organizace, instituce, tak tím větší názorové rozdíly, a i když všichni zúčastnění vědí, že je
nezbytné přednesený problém nějakým způsobem rozlousknout, (reforma
zdravotnictví, školství, veřejná správa, apod.) a to vědí již třeba nějakých 10
let, tak se nedohodnou stejně. Proč? Odpověď je jednoduchá: "Není politická
vůle. A tak občane plať co můžeš!" Pumpování s DPH v datech 1. 1. 2004 a
1. 5. 2004 je toho zářným příkladem
Ale zpět k nám a naší obci. Dle mého názoru venkov nikoho nezajímá.
Nevěřím na populistické prohlášení a funkci venkova, která nám je předkládána. Neustále cítím takový ten zakořeněný pohled na nás, jako na ty co se mají
jak "vepři v obilí". Ten "pražský pohled" na venkov, jako na bezednou
zásobárnou pěstované zeleniny na záhoncích, prasátek v chlívcích s následnými tradičními zabíjačkami, býčky v chlívech, za jejichž prodej se lehce
pořídíte penízky na nákup moderních automobilů, či postavení miliónových vil.
No nevím. Já osobně tvrdím, že bydlení na venkově je luxus, který si musí
každý zaplatit. Z pohledu obce, všechny např. liniové stavby (vodovod, kanalizace, plyn, komunikace, apod.) vycházejí vůči hustěji osídleným místním
městům (bez okrajových částí) podstatně dráž. V obci jako je naše, např. na
100 m vodovodu napojíte cca 5 domků s cca 20 obyvateli. Ve městě to může
být až několika násobně více. Ovšem peníze dostávám v rámci podílového
rozdělení daňových příjmů stejně.
Skutečností je, že možnosti malých obcí jsou velmi limitovány rozpočtovými
příjmy a zmíněné obce nemají možnost peníze přerozdělit v takovém rozsahu,
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jako větší sídelní útvary, prostě není z čeho vzít. Většinu výdajů představují
stálé mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které musí být uhrazeny pro
zachování provozu obce. Faktem je, že u obcí a krajů tyto výdaje představují
cca 65-75% celkových výdajů, kdežto u státu dosahují až 90% (přešlo nedávno
v médiích). A jestli jste to zaregistrovali to je ten boj vzniklých krajů se státem o
přerozdělení těchto peněz. Samozřejmě nemusím snad ani dodávat, že zbývajících 35-25% zbývá na další činnosti, především na investice.
Vrátíme se opět raději k našemu nejbližšímu okolí. Zřejmě jste se již všichni
dověděli, že stávající nájemce p. J. Mrkos končí s pronájmem restaurace Kulturního domu v Němčicích. Zastupitelstvo obce přistoupilo na jeho požadavek
o ukončení nájmu dohodou k 31. 7. 2004. Byla zveřejněna nabídka na další
pronájem tohoto provozu a to od 1. 8. 2004 a doufám že s některým ze zájemců uzavřeme novou nájemní smlouvu tak, aby obnovený provoz splňoval představy jak představitelů obce, tak především představy všech návštěvníků.
K další činnosti v obci uvádím následující. Obec Němčice obdržela i finanční
prostředky na:
- opravy kaplí v Němčicích, Člupku a ve Zhoři ve výši 150.000,- Kč (obec musí
vyčlenit ze svých prostředků také min. 150.000,- Kč) Těžištěm prací budou
opravy kaple na Člupku, část prostředků bude použita na nákup materiálu na
plánovanou opravu kaple ve Zhoři. V Němčicích budou provedeny drobné
opravy klempířských prvků.
- oplocení a zavlažování sportoviště v Němčicích ve výši 36.000,- Kč (obec
musí vyčlenit ze svých prostředků také min. 15.000,- Kč)
- obnovu výpočetní techniky OÚ ve výši 40.000,- Kč. Jedná se o dotaci, kde
není požadována spoluúčast obce.
Dále má obec zažádáno na následující výhledové investiční akce:
- PD na mateřské centrum - přestavba bývalého objektu prodejny na Člupku
- fasáda sportovních kabin na sportovišti v Němčicích
- PD na rodinné centrum a obnovu rybníka v Němčicích
Žádost o příspěvek na nákup zásahového vozidla, případně na nákup zařízení
a vybavení zásahové jednotky, byla zamítnuta.
V předešlých dnech se objevilo na vývěskách oznámení o přípravách na vypracování projektového úkolu v rámci protipovodňových opatření, a to, zpracování
jednostupňové PD na výstavbu 5 poldrů. Na základě této PD budou zahájena
jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků. V případě dohody by následovalo zpracování prováděcí PD, na základě které bude požádáno o stavební
povolení a zpracována žádost o finanční podporu (až do výši 80 %) z příslušných dotčených titulů. Umístění všech poldrů je zaneseno ve schválené
změně č. 2 ÚPSÚ obce Němčice. První a jediná z těchto staveb je umístěna na
potoku Zlatý pásek tak, aby zachycovala vody z údolí směrem od Svinné a od
Kozlova. Ostatní poldry jsou navrženy ve spádových údolích směrem na obec
(1x Němčice, 2x Člupek, 1x Zhoř) tak, aby zachytily vody z okolních pozemků
při přívalových deštích. Dále máme v přípravě i projekt na rekonstrukci ČOV v
Němčicích, jejíž technologie je již zastaralá a pracuje na horní hranici svých
možností. V přípravě je zadání pro vypsání výběrového řízení na zpracování
projektového úkolu a následně i PD na způsob zpracování odpadních vod v
Němčicích. V současné době probíhají opravy kalových polí na ČOV. Oba výše
uvedené projekty jsou velmi nákladné investiční akce a budou představovat
velkou zátěž obecního rozpočtu. Termín realizace je předpokládán za 2 - 3 roky,
dle dalších okolností.
V současné době je finanční situace obce stabilizovaná. Úhrady závazků obce
jsou prováděny v řádných termínech.
V roce 2005 dojde ke splácení úvěru na plynofikaci obce a také k úhradě
závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí v Praze, u nejž bude výrazně
snížena dluhová služba obce. Zbývá pouze postupná úhrada hypotéčního

úvěru na dostavbu Kulturního domu, která bude ukončena v r. 2009.
Úhrada těchto závazků umožní obci následně realizovat i některé větší a
náročnější projekty, jako např. ty uvedené výše. To ale neznamená, že bude
dostatek finančních prostředků, protože jak se říká peněz není nikdy dost,
vždyť jenom opravy a údržba rozsáhlého obecního majetku odčerpávají
každoročně více a více peněz z obecního rozpočtu.
Ve stínu výše uvedených velkých projektů zůstávají jiné, ale ne méně důležité
záležitosti, jako je v první řadě oprava a údržba místních komunikací. Tyto činnosti zůstávají v současné době nad reálnými možnostmi obce. Z tohoto důvodu při podávání žádostí o finanční podporu POV na rok 2005 byla těmto
opravám místních komunikací dána priorita č. 1 a předpokladem je, že i nadále
v následujících letech budou do oprav místních komunikací dávány postupně
další a další finanční prostředky. Kromě místních komunikací je tu již několikrát
zmiňovaný problém údržby veřejné zeleně. Samozřejmě obec je vlastníkem
rozlehlých pozemků, jako jsou hřbitovy, centrum v obci, okolí MŠ a ŠJ,
sportoviště, koupaliště a dalších a dalších "atraktivních" pozemků, mezí a
příkopů, strání a dalších větších i menších veřejných prostranství. Jak jsem již
řekl v minulém čísle, sekáme rok od roku více těchto lokalit, což se projevuje
ve zvyšování nároků na pracovní kapacitu. Obec není schopna zajistit údržbu
všech pozemků ve svém vlastnictví. Jakmile posekáme někde, hned vedlejší
soused, když to zjistí, se na nás obrátí se stejným požadavkem a pozemek,
který sekal už sekat nebude. Je to spirála bez konce. Jsou ale i občané, kteří
nabízejí spolupráci například, že obec poseká, a občan uklidí. Je to zajímavé,
ale opět se můžeme při obvyklé sousedské řevnivosti dostat do zmiňované
spirály. Tato oblast, stejně jako oblast místních komunikací je velmi živá a bude
předmětem zájmu zastupitelstva obce. Provoz a chod školského areálu je
standardně na velmi dobré úrovni. V těchto dnech probíhá ve školní jídelně
instalace vzduchotechniky (cca 50.000,- Kč) na základě požadavků Krajské
hygienické stanice PU kraje. V ZŠ je připravena další malá třída pro výuku

některých předmětů tak, aby bylo vyhověno požadavkům na provoz všech pěti
tříd od září letošního roku. Zřízení páté třídy má velmi velký význam pro další
provoz celého školského areálu a pro obec vůbec.
S dalším životem a aktivitami v obci už zase tak spokojen být nemohu, mám
pocit, že taková ta vesnická občanská soudržnost je nenávratně ta tam, a že
je to rok od roku horší. Když si vezmeme společenské aktivity před 20 lety, 10
lety a dnes, tak je na první pohled patrné, že o početných návštěvách pořádaných kulturních akcí, si můžeme již nechat jen zdát. Samozřejmě je jiná
doba, každý má svých existenčních a běžných denních starostí až nad hlavu,
ale přesto se domnívám, že hlavní důvod je někde jinde. Je to především v
nesnášenlivosti, závisti a netolerantnosti mezi občany a pak faktor
nejdůležitější v naší době, a to jsou peníze. Všude kolem sebe slyším "Kde na
to vzal? To určitě ukradl! Tam nepřijdu, protože je tam ten a ta, a přeci je
nenechám vydělat? Tam v tom spolku věci piklují a rozdělují si peníze mezi
sebou! Jak to, že se tamtěm udělalo to a to a nám ne, tak natruc já už nehnu!
Co se děje za mým plotem mě nezajímá!" a nebo naopak spíše mnoho lidí
zajímá to, po čem jim nic není, atd.
Každý se může svým způsobem podílet na řízení obce, komunální volby jsou
jednou za 4 roky, ale ono je lepší a jednodušší zasvěceně řešit "jasné" problémy na základě "zaručených" informací nejlépe někde u piva. Ale všeho jen
do času, za dva roky může být všechno jinak. Jak se říká nové koště dobře
mete a nebo taky může dojít k tomu, že žádné nové koště již nebude, protože
budoucnost každé malé obce závisí nejen na finančních prostředcích a schopnosti zajistit činnosti uložené zákonnými normami (přenesená státní správa,
apod.) ale především na zájmu občanů jedné každé obce o vlastní existenci
obce jako takové.
Ing. Josef Racek - starosta

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se

v období 04/2004 - 06/2004 sešlo celkem 5x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C odložení anonymního oznámení o týrání zvířete z 18. 11. 2003 ve Zhoři,

protože se nepřihlásil autor, jak bylo stanoveno zastupitelstvem, aby mohlo v
věci zahájit správní řízení
C souhlasné prohlášení Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí a obcí Němčice o převodu p.p. KN č. 1325/1 o výměře 2.809 m2 a p.p.
KN č. 1325/5 o výměře 12.447 m2 ze dne 23. 3. 2004
C náplň činností pracovních výborů OÚ Němčice
C rozšíření mostu u čp. 20 a 125 a čp. 26 v Němčicích, na základě žádosti
manželů Maškových a Benešových z Němčic. Investice bude zařazena do
plánu činnosti na r. 2005
C žádost Limes s. r. o. Litomyšl o skácení 1 ks jívy v prostoru přístavby výrobní haly na p.p. KN č. 321/4 v obci a k.ú. Němčice, jako překážky ve stavbě
C žádost Club, a. s. Němčice o skácení 1 ks modřínu na p.p. KN č. 494/4 v
obci a k.ú. Němčice z důvodu ohrožení sloupu veřejného osvětlení (pod čp.
100)
C předložení PD na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení ve Zhoři,
včetně realizace. Budou osloveny další min. 3 dodavatelské firmy, k předložení
nabídky. Následně bude vybrána nejvýhodnější nabídka
C přeškolení p. L. Jilga ve věcech spojených s činnostmi katastrálního úřadu,
ve Škole obnovy venkova v Koclířově
C kupní smlouvu na prodej 14 bm prodejních regálů přístěnných za cenu
14.000,- Kč, ze dne 16. 4. 2004 a kupní smlouvu na prodej 3 bm prodejní gondoly středové, dvoustranné za cenu 3.000,- Kč
C žádost o dotaci na obnovu zařízení informačních technologií v celkové výši
40.000,- z Grantu PU kraje vypsaného na letošní rok 2004
C prodej p.p. KN č. 717/1 o výměře 58 m2 za cenu 21,- Kč/ m2 za celkovou
cenu 1.218,- Kč paní Zdeňce Kladivové, Člupek 51, místní části Člupku, v obci
a k.ú.Němčice. Byla schválena kupní smlouva ze dne 22. 4. 2004
C metodiku a formuláře pro podání žádostí o finanční příspěvky z prostředků
obce Němčice
C přidělení dotace na opravy kaplí v Němčicích, Člupku, a Zhoři. Bude zpracován plán oprav a priorit pro jednotlivé objekty. Těžištěm prací bude oprava
kaple na Člupku a nezbytné opravy kaplí v Němčicích a Zhoři
C žádost o dotaci na materiální vybavení SDH Němčice v pořadí priorit
1. koupě zásahového vozidla …………………. do 150.000,- Kč

2. materiál (hadice, savice, rozdělovač) ………... 70.000,- Kč
3. vycházkový stejnokroj (10 ks)… ………………. 25.000,- Kč
C podání žádosti o dotaci na dostavbu sportovního areálu (fasáda) ve výši
95.000,- Kč
C přidělení dotace na zajištění činnosti TJ Sokol Němčice ve výši 15.000,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování do 30. 11. 2004
C usnesení Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko ze dne 3. 3. 2004.
C zadání zakázky na opravu a rozšíření veřejného osvětlení ve Zhoři VČE montáže, Lidická 934, 570 01 Litomyšl, na základě posouzení dalších
nabídek. S dodavatelem bude uzavřena smlouva o provedení díla do termínu
uvedeném v podmínkách výzvy
C příspěvek na činnost oddílu Karatedo Němčice ve výši 5.000,- Kč
C dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Němčice
C praní prádla v MŠ za 800,- Kč měsíčně. Bude sepsána smlouva s V.
Jansovou
C zapůjčení na zkoušku 3 ks kontejnerů na plast od LIKO Svitavy jako
doplnění stávajícího pytlového systému
C smlouvu o dílo č. 562000780 na opravu a rozšíření veřejného osvětlení ve
Zhoři v celkové částce díla 119.292,70 Kč
C kupní smlouvu na odprodej nově vzniklých p.p. KN č. 1728 o výměře 101m2
a p.p. KN č. 1729 o výměře 65 m2, za celkovou cenu 3.486,- Kč, tj. za 21,Kč/m2
C hospodaření Vodárenské společnosti Č. Třebová v r. 2003, včetně účetní
uzávěrky, hospodářského výsledku za r. 2003 bez výhrady. Dále schválilo
upravený plán činnosti a hospodaření společnosti za r. 2004
C žádost p. J. Mrkose, nájemce restaurace Kulturního domu v Němčicích, na
rozdělení provozu restaurace na provoz restaurace a provoz kuchyně
C bezúplatný převod p.p. KN č. 346/2 o výměře 1956 m2 z majetku ČR Pozemkového fondu do majetku obce Němčice
C úplatný převod p.p. č.k. 346/16 o výměře 1566 m2 z majetku ČR Pozemkového fondu do majetku obce Němčice, za v místě obvyklou cenu
C žádost o úplatný převod následujících p.p. PK č. 230/1 230/2, 232, 263,
306/1, 306/2 a p.p. KN 346/13, 554/2 z majetku ČR - Pozemkového fondu do
majetku obce Němčice
C úpravy polní cesty "Voštice" na Zhoři
C odpisový plán dlouhodobého majetku ZŠ v Němčicích
C hospodaření ZŠ Němčice se ztrátou 32.263,33 Kč, která byla způsobena

odpisy. Tato částka bude použita v rozpočtu r. 2004 a bude o ni ponížen
příspěvek na provoz ZŠ v roce 2004
C návrh smlouvy na majetkové vyrovnání u čp. 4 v Němčicích
C po opětovném projednání žádost p. J. Mrkose o úpravu nájmu od 1. 7. 2004,
a to tak, že od 1. 7. 2004 nedojde k navýšení nájmu o 5.000,- Kč, ale do konce
roku 2004 zůstane stávající nájem, a to ve výši 15.000,- Kč, který bude
rozdělen v souladu se smlouvami na pronájem rozděleného provozu restaurace KD, a to na provoz kuchyně a provoz výčepu
C prodloužení nájmu obecního bytu v domě čp. 107, na základě Žádosti ze
dne 2. 6. 2004 a stávajících rodinných okolností, p. Monice Králové o 1 rok,
tedy na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005
C výroční zprávu, závěrečný účet a zprávu o přezkoumání Hospodaření
Mikroregionu Orlicko-Třebovsko v roce 2003 bez výhrad
C vyřazovací protokol č. 2, o vyřazení DHIM ke dni 23. 6. 2004 v celkové hodnotě 298.588,- Kč, a to z důvodu stáří, nefunkčnosti a ztráty užitné hodnoty.
C další postup ve věci vymáhání dlužných plateb za TKO a vodné za rok 2003.
Poplatek za TKO bude vymáhán formou platebního výměru s následnou
exekucí, a to od dlužníků -Urbanovi (Němčice 43), Sukulová (Němčice 56),
Vágnerovi (Němčice 61), Mejtová (Němčice 90), Pokorný J. ml. (Němčice
101), Janutka (Němčice 119), B. Faltysová (Zhoř 8) a Orolin (Zhoř 65).
Poplatek za vodné bude vymáhán formou žaloby u Okresního soudu v Ústí
nad Orlicí, a to od Sukolové (Němčice 56), Vágnerových (Němčice 61)
Benešové (Němčice 65) a p. Cibuly (Němčice 78)
C cenu vodného od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2005 ve výši 23,- Kč (případně 24,Kč s DPH) a cenu stočného ve výši 15,- Kč (případně 15,50 Kč). Stočné se
nevybírá a náklady na likvidaci odpadních vod jsou plně hrazeny z rozpočtových příjmů obce. Odpočty vodoměru budou od r. 2004 prováděny k 31. 5.
kalendářního roku.
C návrh kupní smlouvy na odkup p.p. KN č. 161/2 o výměře 142 m2 za cenu
21,- Kč/ m2, tedy za celkovou cenu 2.982,- Kč od manželů Rozlívkových,
Němčice 123.
C návrh kupní smlouvy na odkup p.p. KN č. 133/2 o výměře 106 m2 za cenu
21,- Kč/ m2, tedy za celkovou cenu 2.226,- Kč od O. Kuchty, J. Kuchty a L.
Kuchty, Němčice 33.
C návrh kupní smlouvy na odkup p.p. KN č. 10/2 o výměře 242 m2, p.p. KN č.
11/2 o výměře 136 m2, p.p. KN č. 525/8 o výměře 145 m2, p.p. KN č. 525/9 o
výměře 95 m2, p.p. KN č. 525/10 o výměře 75 m2, p.p. KN č. 525/11 o výměře
35 m2, p.p. KN č. 525/12 o výměře 115 m2 a p.p. KN č. 525/13 o výměře 52 m2,
za cenu 21,36 Kč/ m2, tedy za celkovou cenu 19.117,- Kč od Ing. Mileny
Sršňové z Litomyšle.
C návrh dohody na užívání záhumenní cesty p.p. KN č. 643/2 pro příjezd a
přístup k čp. 23 v Němčicích (ŠJ), která se nachází ve vlastnictví několika
vlastníků, kterým tento návrh bude předložen k posouzení.
C zájem o "Internetizaci knihoven" knihovny v Němčicích a ve Zhoři, z
prostředků EU prostřednictvím PU kraje. Jedná se o finanční příspěvek na
pořízení vybavení internetových pracovišť přístupných občanům.
C postup příprav na rekonstrukci ČOV v Němčicích v následujícím pořadí:
- vypsání soutěže na způsob rekonstrukce stavební a technologické části
ČOV
- žádost o finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace
- vypracování projektové dokumentace
- stavební povolení
- žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci ČOV

- realizace rekonstrukce ČOV dle schválené PD

C oznámení o zveřejnění výročních zpráv, závěrečných účtů a zpráv o přezk-

oumání hospodaření Mikroregionu Litomyšlsko, Regionu Orlicko-Třebovsko
a Vodárenské společnosti s. r. o. Česká Třebové v roce 2003.
C roční závěrku v rámci projednání závěrečného účtu Podle § 17 z. č.
250/2000 Sb., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
Němčice s výhradou.
C opatření k přezkoumání hospodaření obce Němčice Za rok 2003 a opatření
a doporučení k hospodaření obce Němčice.
C zprávu p. Kladivy, předsedy kontrolního výboru, o provedené kontrole účetnictví a hospodaření obce za 1-5/2004. Nebyly zjištěny žádné zásadní pochybení, pouze drobné chyby, které byly již odstraněny.
C výzvu občanům obce pro uplatnění požadavků na změny ve schváleném
ÚPSÚ obce Němčice, a to do 31. 12. 2004, jako podkladů pro změnu č. 3
C zahájení prací na přípravu výstavby protipovodňových opatření následovně:
1. zpracování základní PD pro stavební povolení a pro jednání s vlastníky
dotčených pozemků v hodnotě do 15.000,- Kč
2. zpracování žádosti o finanční podporu z příslušných dotačních titulů a
provedení výběrového řízení na dodavatele zakázky v hodnotě do
15.000,- Kč
3. předpokládaný termín provedení investiční akce - 2006, případně dle
okolností
C ukončení pronájmu restaurace v Kulturním domě v Němčicích k 31. 7. 2004
písemnou dohodou obou stran, dle návrhu stávajícího nájemce p. Jiřího
Mrkose z Dlouhé Třebové ze dne 29. 6. 2004, za podmínky, že k rozhodnému
datu budou vyrovnány všechny vzájemné závazky a pohledávky mezi nájemcem a pronajímatelem.
C zveřejnění pronájmu restaurace od 1. 8. 2004 v tisku a v místě obvyklým
způsobem.
C pronájem nebytového prostoru v domě čp. 107 p. Zlatuši Fišerové na dobu
určitou, a to od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004, na dobu nezbytnou pro zajištění
nového bydlení.
C protokol o vypořádání vzájemných závazků a pohledávek ze dne 30. 6.
2004 mezi nájemkyní prodejny ve Zhoři p. Z. Fišerovou a obcí Němčice.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D žádost p. Mrkose, nájemce restaurace v Kulturním domě v Němčicícho

rozdělení nájemní smlouvy na dvě nové nájemní smlouvy, na pronájem restaurace a pronájem kuchyně.
D žádost Vodovodů a kanalizací z Litomyšle o skácení 2 ks lípy na p.p. KN č.1,
v obci a k.ú. Němčice, před čp. 1 v Němčicích.
D návrh na pozemkové vypořádání a rozdělení p.p. KN č. 663/3 a 663/11.
Navržené řešení nerespektuje stávající urbanistické členění předmětné lokality a zásadně omezuje přístupové podmínky k současné zástavbě, včetně
údržby přístupové komunikace.
D žádost o finanční příspěvek pro Centrum v Ústí nad Orlicí.
D žádost p. J. Mrkose, nájemce restaurace Kulturního domu v Němčicích, o
zachování stávajícího nájmu i po 1. 7. 2004, kdy má být nájem zvýšen na
20.000,- Kč/měsíc.
-OÚ

Zmìny ve vedení
katastru nemovitostí

Míra inflace (v %) 2003
v èlenských státech EU
Belgie
Francie
Lucembursko
Portugalsko
Spojené království
Česká republika
Litva
Malta
Slovinsko

1,5
2,2
2,5
3,3
1,4
-0,1
-1,1
2,5
5,7

Dánsko
Irsko
Německo
Rakousko
Španělsko
Estonsko
Lotyšsko
Polsko

2,0
4,0
1,0
1,3
3,1
1,4
2,9
0,7

Finsko
Itálie
Nizozemsko
Řecko
Švédsko
Kypr
Maďarsko
Slovensko

1,3
2,8
2,2
3,4
2,3
4,0
4,7
8,5

Upozoròujeme obèany, že s platností
od 25.6.2004 bylo pøesunuto vedení
katastru pro obce Nìmèice u Èeské
Tøebové a Zhoø u Èeské Tøebové z
pracovištì Katastrálního úøadu v Ústí
nad Orlicí na pracovištì ve Svitavách.
- Stavební výbor

Starostové
Roku 1919-1927 byl starostou Josef
Novák, rolník č.p. 34. Jmenovaný byl zvolen již dle
rovného hlasovacího práva, nikoliv jako dříve, kde
volilo se dle poplatních skupin (sborů). Za jeho
období provedla se silnice po obci a oba hotové již
úseky byly spojeny a postaven chudobinec č.p. 84
u dolní hospody.
Roku 1927-1938 byl starostou František
Vytlačil, rolník č.p. 18. Za toto období provedena

v

Nìmèicích

byla elektrisace obce r. 1928, postavena nová
hasičská zbrojnice, koupena nová hasičská výzbroj
(motorová stříkačka) r. 1937 a přikročeno ku stavbě
místního hřbitova r.1938.
Roku 1938-1945 byl starostou Jan
Pauliš, rolník č.p. 80. Za toto období vypukl druhý
světový požár. Pro nás začal okupací německých
vojsk 15.března 1939 a skončil 9. května 1945 vyhnáním německé armády vítěznými vojsky ruskými.

Z á k l a d n í

Den dìtí na zámku
Letošní 1.červen jsme s dětmi strávili - stejně jako minulý rok v Litomyšli na zámku. Tentokrát jsme se ovšem zdrželi i na noc. Rozhodli
jsme se totiž vyhovět prosbě pana hraběte z Valdštejna Vartenberka, který
se doslechl o statečnosti dětí z naší školy prokázané vloni při vysvobozování zakletých dcer rytíře z Pernštejna, a přijali jsme pozvání k návštěvě
jeho litomyšlského sídla. Kromě prohlídky zámeckých komnat a večerní
hostiny nás čekalo důležité poslán.
Na nádvoří zámku nás přivítal pan komoří, který nás nejprve
ubytoval a hned potom uvedl do audienčního sálu. Tam nás s nadějí
očekával pan hrabě s nešťastnou paní hraběnkou. Dozvěděli jsme se o
smutném osudu jejich dcery, spící princezny,zakleté zlým čarodějem. Paní
hraběnka nás provedla zámkem, nahlédli jsme do ložnice spící princezny,
setkali jsme se také se zámeckým sládkem panem Františkem Smetanou,
který si přišel s hrabětem zahrát kulečník. To už na nás netrpělivě čekal
pan komoří, který mezitím prostřel na třetím zámeckém nádvoří k večeři.
Večeře byla veselá - tak,jak se na zámecké hostiny sluší - se zpěvem a
tancováním, ale s přibývající tmou v nás vzrůstalo napětí a zvědavost.
Konečně se naši zámečtí hostitelé rozloučili, popřáli odvahu, naposledy
zamávali na zámeckých arkádách a odebrali se do svých ložnic. Teď byla
řada na nás. Se zatajeným dechem jsme stoupali setmělým zámeckým
schodištěm a jen za svitu svíček procházeli třináct komnat, abychom tak
dokázali svou odvahu a zlomili zakletí spící princezny.
A jak to dopadlo? Jako v každé pohádce. S rozespalými
zámeckými pány jsme přihlíželi princezninu probuzení. Byla krásnější než
v pohádce. Dlouho do noci jsme si ve svých spacích pytlích měli o čem
šuškat.
Ráda bych touto cestou poděkovala němčickým ochotníkům,
konkrétně Monice Kuchtové, Víťovi Stránskému, Martinu Vytlačilovi,
Tomáši Miklovi a Martině Pavlišové, kteří jsou ochotni pomoci, kdykoli je
jim ušita na tělo role pro pobavení dětí.

-

II

Tím také končí stávající zřízení starosty a obecního
zastupitelstva a na jeho místo nastupují Národní
výbory s předsedou v čele. Ještě v květnu t.r. ustavil
se první národní výbor a jeho předsedou zvolen
JUDr. František Zeman z Člupku č.p. 58.
Další viz Pamětní kniha rok 1945.
- Podle Obecní kroniky

š k o l a

90.VÝROÈÍ OTEVØENÍ
ZDEJŠÍ ŠKOLNÍ BUDOVY
acdb
V letošním roce uplyne 90. let od otevření školní budovy v Němčicích. Vyučovat se zde začalo
1.září roku 1914.

Jak praví školní kronika:

"Ve svátek 8.září byla budova školní všeobecné
prohlídce občanstvu otevřena. Povolení toho užilo
množství lidu obého pohlaví nejen z obce zdejší, ale i z
obcí sousedních."
U příležitosti tohoto výročí uspořádáme ve škole " Den otevřených
dveří", kde si zájemci mohou prohlédnout výstavku starých kronik,
fotografií, učebnic, shlédnout videozáznamy školních představení z
posledních let a prohlédnout si celou školní budovu.
Den otevřených dveří se uskuteční v neděli
12. září od 13 do 17 hodin.
Přijďte si zavzpomínat na školní léta a podívat se, co je ve škole
nového.
-Lydie Věnečková

A to všechno jen za "děkuji".

- Iva Večeřová

Místo,kde žiji
( zamyšlení žáků 2.ročníku )
Bydlím na vesnici, která se jmenuje Němčice. Je to tam zábavné.
Když jsem na někoho naštvaná, koukám se z okna na les a hned mě ta zlost
přejde. Je tam pole a stromy a cesta, aby po ní mohly jezdit traktory. Někdy
jezdím na kole, někdy v létě vezmu z domu kočárek a taky mě strašně baví
mámě trhat kytky do vázy. Líbí se mi bydlet tady se svými hodnými rodiči.
- Hana Myšková
Mě se líbí na vesnici, protože se tam dá jezdit na kole. A pouštět
draka a chodit na houby. Často jezdíme na výlety s mámou a s tátou a s bráchou. Taky na návštěvu k tetě a ke strejdovi. A na rozhlednu, tam jsem si koupil
pohled se známkou a mapu. Ale nejraději jezdím na kole k babičce. Když přijedu,jdu za dědou půjčovat si knížky.
- Tomáš Beran

Žiji ve Zhoři a ta je velmi krásná. Je tam velký les, v lese je studánka a potůček. Na potůčku jsou mlýnky, ale nevím, proč se tam říká "U
Kačenek". Za naším domem jsou dvě pole. Mám to dokonce i kousíček k lesu.
Před lesem jsou stromy s třešněmi. Mají hodně rozvětvené kmeny a dá se po
nich krásně šplhat. Na poli roste ječmen nebo kukuřice. Až budu velká, chtěla
bych tu zůstat, protože je tady krásná příroda.
- Markéta Doležalová
Bydlím ve vesnici, která se jmenuje Svinná. A mám ji moc ráda. Až budu
velká,chtěla bych bydlet v té Svinné. Líbí se mi na ní čistý vzduch a příroda.
Je tam hodně lesů a málo domů. Můj nejhezčí zážitek byl, když jsem viděla
srnku a slyšela pískat kolouška a ve dne netopýra. A polňáka na poli.
- Tereza Hanušová

Spoleèenská kronika

V období od dubna do června
se v naší obci narodili:
Provazníková Ema
Rozlívka David

Člupek
Zhoř

hhgg

Kalendář událostí
3.7.

So 8:30

Sokol

10.7.

So 7:30

Sokol

31.7.

So 8:00

Sokol

15.8.
28.8.
28.8.
29.8.
11.9.
12.9.
12.9.
25.9.
26.9.
26.9.
10.10.
16.10.
31.10.
7.11.

Ne 16:00
So 14:00
So 10:15
Ne 16:00
So 8:30
Ne 13:00
Ne 16:00
So 10:15
Ne 8:30
Ne 16:00
Ne 16:00
So 10:15
Ne 14:30
Ne 14:00

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea:
Pavlovský Ján
Broulíková Marie
Rozlívková Miluše
Hušková Božena
Švec Jan
Cimflová Marie
Doubková Ludmila
Mrkos František
Stráníková Emílie
Kuchta Oldřich
Prokešová Věra

Němčice
Pudilka
Němčice
Němčice
Němčice
Zhoř
Němčice
Pudilka
Němčice
Němčice
Němčice

85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

hhgg

Blahopřejeme

jsme se rozloučili:

Beranová Miluška Němčice
Pavlovská Margareta Němčice

Volby do Evropského
parlamentu
v Nìmèicích
Dne 11. a 12.6.2004 se v naší obci konaly historicky první volby
do evropského parlamentu. Z celkového počtu oprávněných voličů 509 odevzdalo svůj hlas 96 voličů, tedy pouhých 18.86%. Všechny odevzdané hlasy
byly platné.
Volební výsledky byly následující:
Hlasy
19
19
16
12
7
5
3
3
3
3
2
1
1
1
1

Tento zpùsob léta

zdá se mi být ponìkud nešastným ......

73 let
81 let

ËËËËËËËËËË

Strana
KDÚ-ČSL
ODS
KSČM
Nezávislí
SNK-ED
ČSSD
Strana zelených
Strana za životní jistoty
NEI
Pravý blok
Unie liberálních demokratů
Dělnická strana
Republikáni
Strana venkova
Strana zdravého rozumu

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Škola
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

III. ročník turnaje starých gard
"Memoriál Miloše Jindry a Jiřího Doležala
20. ročník S.L.Z.A. Cup. 15. ročník
"Memoriálu Jiřího Kubišty"
Večer od 18:00 diskotéka na hřišti
I. ročník turnaje
"O pohár starosty obce Němčice"
v kopané mužů. Účast 6-ti týmů
Pardubického kraje
Večer od 18:00 diskotéka na hřišti
Němčice A - Červená Voda
Rozloučení s prázdninami na Člupku.
Němčice B - Mladkov
Němčice A - Verměřovice
Podnikatelský turnaj firem
Den otevřených dveří
Němčice A - Tatenice
Němčice B - Mistrovice B
Turnaj mladší přípravky
Němčice A - Sopotnice
Němčice A - Mistrovice
Němčice B - Dolní Dobrouč
Němčice A - Lanškroun B
Němčice A - Sruby

Tak nìjak by se slovy klasika dalo shrnout
letošní letní poèasí. V dobì, kdy jsme se loni již dávno
koupali byla letos ještì topná sezóna a medardova
kápì, aè letos zùstala suchá krápe více než vydatnì.
Ale neklesejme na mysli, snad se druhá polovina léta vydaøí lépe a my si užijeme sluníèka a tepla
dosytosti.

k zamyšlení...
Ukazatelem skutečného charakteru člověka je, co by dělal, kdyby věděl, že na to
nikdy nikdo nepřijde.
Thomas Macauley
Ztratíme-li bohatství, neztratíme nic, ztratíme-li zdraví, o něco přijdeme, ztratíme-li
charakter, ztratíme všechno.
Billy Graham
Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane.
Vůdce napíná plachty.
John C. Maxwell

tj. v %
19,80%
19,80%
16,68%
12,50%
7,29%
5,21%
3,12%
3,12%
3,12%
3,12%
2,08%
1,04%
1,04%
1,04%
1,04%

Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má a jeden, který
si myslí, že má.
A.Karr
Člověk není nikdy tak směšný vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.
François de la Rochefoucauld
Chceš-li být rozumný, nauč se rozumně se tázati, pozorně naslouchati, klidně
odpovídati, a když nemáš co říci, přestaň mluviti.
Johann Kaspar Lavater
Není mnoho obyvatel obce, kteří v ní dovedou žít.
Leydenský rukopis

- ZŠ

Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou, jen
proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.
Abraham Lincoln

S p o r t

-

Fotbalový ročník 2003-2004 nám
skončil. Je možno konstatovat, že u
našich obou družstev přihlášených do
soutěží se střídavými výkony a s tím spojenými pocity. A-tým mužů skončil v
pohodlném středu tabulky okresního přeboru II.třídy na 7. místě, zde však možno
konstatovat "dobrý začátek, špatný
konec". Na podzim jsme dlouho figurovali v první trojce soutěže (po dvou kolech jsme dokonce vedli),
jarní část sezóny však naprosto nevyšla a umístění tedy bylo asi reálným obrazem možností mužstva. Do nové sezóny jde mužstvo určitě
s vyšším cílem a myšlenkami na umístění do 5. místa.
B-týmu při startu okresního přeboru IV. třídy vyšel akorát
podzimní první zápas a pak šel výkon rapidně dolů, čehož důsledkem bylo dosti beznadějné poslední místo po podzimní a části jarní
sezóny. V důsledku zlepšení fungování a komunikace mezi A a Btýmem druhá část jarní soutěže vyšla již mnohem lépe a výsledkem
bylo smazání propastného rozdílu bodů, i když pouze na shodný
počet s předposledním týmem. Mužstvo je přihlášeno i do další
sezóny a všichni věříme, že má nejméně na střed tabulky.
Čeho je škoda a co nás mrzí? Škoda je určitě toho, že z
II.třídy sestoupila mužstva Č. Heřmanic a Řetové, tedy mužstva,
která jsou blízko a na derby přijde vždy více diváků. Tato divácká
účast na zápasech je to, co se nám stále nedaří zlepšit. Na zápasy
chodí hrstka diváků, což ve srovnání s jinými kluby v této soutěži
zaráží. Na výkony mužstev se to snad svádět nedá, vždyť v těchto
soutěžích jde spíše o to trošku se v neděli odreagovat a zajít na
pivko.
A právě to prostředí na hřišti je asi jednou z hlavních
příčin. Nedodělaný areál, neoplocený, neposekané okolí, bláto v případě deště a tak by se dalo pokračovat. Nechceme se vymlouvat a
brečet, ale tím, že se dodělal spodek kabin, tak veškeré aktivity
skončily. A bohužel fotbal i v této okresní třídě je tak finančně
náročným sportem, že jsme schopni vydělat nebo zajistit si financování jen na nutný chod (sekání, placení rozhodčích, přestupy,
cesťáky, dopravné na zápasy apod.) klubu. V tomto potřebujeme
znát jasné stanovisko zejména obce, zda je ochotna nějakým způsobem do toho vstoupit, neboť tento stav a prostředí na hřišti je
značně nedůstojné. Snažíme se vydělávat na činnost klubů různými
akcemi, ale zase narazíme na nezájem cílových osob, kterým je akce
určena či na nezájem diváku. Vždyť na jubilejním 20. ročníku
S.L.Z.A. Cupu v malé kopané bylo diváků, že by se dali spočítat na
prstech obou rukou. A potom do toho přimícháme "kvalitní" vztahy
mezi lidmi a "ochotu" pomoci s organizací a jsme v začarovaném
kruhu.
Ale jsou snad i trochu povzbudivější zprávy. Konečně se
snad díky obci podařilo přes dotace z kraje sehnat investiční
prostředky na výstavbu studny, která je naprostou nutností pro
udržení kvalitního trávníku. Nebýt letošního deštivého průběhu
počasí, tak bychom možná hráli již na hlíně a ne na trávě.
Asi nejvíce povzbudivou zprávou je přihlášení mužstva
nejmladší přípravky do okresní soutěže. Podařilo se dát dohromady
děti v této věkové kategorii ( do 8 let ) a všichni věříme, že se již nebudou opakovat anabáze z minulých let při práci s mládeží a z této
věkové kategorie nám konečně vyrostou fotbalisté z Němčic či
blízkého okolí. Přijďte se podívat na jejich tréninky a určitě vás zaujme jejich nadšení. Pokud vás zaujme natolik, že najdete čas a chuť
pomoci s jejich fotbalovou výchovou či jiným děním okolo fotbalu v
Němčicích, budete jedině vítáni.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Němčice
zpracoval: Vladimír Pavliš

V o l n ý
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Zpravodajství z areálu Èlupek
První volejbal na Èlupku máme za sebou
V sobotu 26. června se od 10.00 hodin konal 9. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o putovní pohár Starosty obce Němčice.Účast přislíbilo 9
družstev, nakonec se dostavilo 8:
Držitel poháru 2003 Sintex Česká Třebov,
Čeko Česká Třebová,
Sviňáci ze Svinné,
Norci od Kačenky ze Zhoře,
WC Němčice City z Němčic,
Žofín ze Člupku,
Velká žízeň Němčice - Praha,
pořádající Ferber.
Byly rozlosovány 2 skupiny a hrálo se systémem na dva sety. Do závěrečných bojů postoupila družstva Sintexu a Čeko, která se utkala v boji o 3.-4. místo a po řádné bitvě
zvítězilo Čeko 2:1, a družstva Sviňáků a Ferbru kteří se utkali o 1.-2. místo. Tady boj

Finálové utkání o 1-2 místo Ferber ( zelenobílí) - Sviňáci
nebyl tak strhující, domácí mu Ferbru jakoby stačilo že bude druhý a prohrál 2:1.
Celý den se myslím velice dobře vydařil, nejen počasím ale i sportovní a přátelskou atmosférou. Celý den k poslechu a večer k tanci hrálo Radio Zhoř, mimochodem kluci slavili 10. výročí společné existence. Jediné co mě tak trochu mrzí, je malá
návštěvnost večera, ale konec konců v Němčicích je to již pravidlem. Ale na druhou
stranu v kruhu dobrých přátel se to vlastně ztratí.
Všechny přátele tohoto sportu bych chtěla pozvat 14. srpna na 22. ročník
volejbalového turnaje v 10.00 hodin na Člupku ( zájemci se mohou přihlásit na tel.
461610116, Jilgová), nebo se na nás mohou přijet podívat 7. srpna do Svinné, kde
budeme hájit barvy Němčic.
Dále si dovoluji pozvat všechny děti samozřejmě i s rodiči 26.srpna na
Rozloučení s prázdninami opět na Člupku. Všem přátelům sportu přeji krásné prázdniny, hodně letního sluníčka a příjemně strávenou dovolenou.
- M. Jilgová

Š a c h y

V tomto prázdninovém období mají své prázdniny i šachoví příznivci. To ale
neznamená, že se okolo tohoto sportu nic neděje. Naopak, stejně jako i v jiných sportech,
je toto období relativního klidu časem příprav na novou sezónu.
V našem oddílu, který staví na osvědčených oporách a také mladých nadějích probíhá
jednání o posílení dvěma hráči z České Třebové, kteří by výrazně posílili sílu oddílu na
předních šachovnicích.
Doufám, že jednání dovedeme do úspěšného konce a vše se promítne ve
zlepšených výkonech v příští šachové sezóně.
za šachový oddíl Josef Racek
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