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Vážení spoluobčané,
setkáváme se v letošním roce již podruhé, a to v době, kdy dítka školou povin-
ná, studenti a studentíci toužebně vyhlížejí letní prázdniny, kdy hlavy rodin a
další senioři neúnavně listují v lákavých nabídkách tuzemských a zahraničních
dovolených, případně sledují kurzy vývoje cen zlata a jiných strategických
surovin či nemovitostí pro rozumné uložení naší měny.

My, na obecním úřadě, zase sledujeme úrokové sazby a vývoj
hospodaření naší obce. Rád přiznávám, že po mnoha letech každodenního
rozhodování, kdo bude tím šťastným a dostane od nás zaplaceno, hradíme své
závazky průběžně a v termínech splatnosti. Nepřeceňujme ale situaci, protože
jak se říká, že peněz není nikdy dost, platí toto pravidlo samozřejmě i v naší
obci a neustále musíme pečlivě vybírat kam skromný vyšetřený peníz vložíme.
Snažíme se postupovat dle schváleného rozpočtu a až na nepředvídaný výdaj
spojený s nákupem služebního vozidla, se nám toto více méně daří. Ještě
připomínám, že drtivá většina finančních prostředků je směřována na opravy a
údržbu majetku - nátěr střechy roubené hospody č.p. 98, opravy terasových
střech Kulturního domu, mateřské školky, oprava střechy sportovních kabin,
opravy kaplí, oprava hasičské zbrojnice v Němčicích, plánovaná oprava a nátěr
oken obecního úřadu,chodník před školou a v neposlední řadě velmi nákladné
opravy komunikací. Po několika jednáních v zastupitelstvu obce došlo k
dohodě, že bude stanoven a schválen plán postupných oprav místních komu-
nikací, podle kterého bude v následujících letech postupováno. Nelze opravit
všechny komunikace najednou, abychom se zavděčili všem. Každý z nás chce
mít pěknou přístupovou cestu až ke svému domu, ale je nutné si přiznat, že v
závislosti na stupni poškození a intenzitě využívání té konkrétní komunikace,
se bude vždy u někoho opravovat nejprve a u někoho až naposled. Taky chci
zde zdůraznit, že nelze očekávat, že budou opravovány soukromé úseky nebo
budovány příjezdy až "do domu".  Nelze investovat veřejné prostředky do
soukromého sektoru a za druhé na to prostě obec, při dnešních lidových
cenách taky nemá. Shodli jsme se v zastupitelstvu na skutečnosti, že minimál-
ní částka, kterou je potřeba každoročně investovat, je částka blížící se
1.000.000,- Kč. Vzhledem k faktu, že jsou tyto výdajové položky opravdu
závratné, zvažujeme možnost realizace drobných oprav komunikací vlastními
silami. Velké celoplošné opravy budou dle našeho předpokladu realizovány
způsobilými dodavateli. Vše je ale nadále v jednání.

Dále bych se na Vás, na občany naší obce, chtěl opětovně obrátit s
výzvou  o zvýšené úsilí v oblasti třídění odpadů. Dle posledních informací by se
v letošním roce mělo v obci, na obvyklých místech ,objevit 18 nových nádob na
separovaný odpad, a to na sklo, plast a papír. Jak jsem se již dříve zmiňoval,
platby za tříděný odpad významnou měrou ovlivňují výši místního poplatku za
TKO. Opravdu mějme na paměti, že tuto platbu máme vysloveně ve svých
rukou a nechme stranou mediální reportáže o opětovném "zatřídění" tříděného
odpadu do směsného komunálního odpadu na některých skládkách.

Letos jsme také poprvé, v rámci jarního úklidu nechali zamést míst-
ní komunikace. Nebylo to úplně to pravé a rád bych vás požádal do budoucna
o spolupráci. Ta by měla spočívat v tom, že materiál smetený v prostoru vaše-
ho domu shrnete a zametete na hromádku, kterou zaměstnanci obce následně
odvezou. Není v našich silách tuto činnost zajistit v celém rozsahu místních
komunikací. Rád bych, aby příští rok bylo zametání doplněno i "vysavačem" ,
který by shrabky rovnou z cest odstranil.

Nepředpokládám ale, že tato služba bude zajištěna v celém rozsahu
všech obecních komunikací, a proto váš žádám o následnou spolupráci.
Neměla by se také opakovat situace, kdy byl materiál rozmeten občanům na již
upravené trávníky. Také musíme v některých místech uklízet zvlášť opatrně,

S l o v o S t a r o s t y protože by se mohlo stát, že po intenzivním zametání by nezbyla ani ta cesta.
A co pohled do budoucna? Tak především splnit úkoly stanovené

v plánu činnosti na rok 2005 spjaté se schváleným rozpočtem. Dále pak
příprava rekonstrukce ČOV a příprava protipovodňových opatření. ČOV -
proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, a vítěz v
tuto chvíli již intenzivně pracuje na zadaném úkolu. K protipovodňovým
opatřením uvádím, že se jedná  a bude se jednat o velmi časově a finančně
nákladnou záležitost, bude-li se realizovat. Bude-li se realizovat závisí na
nejbližších jednáních s různými orgány a institucemi a když to řeknu úplně
jednoduše, bude záležet na skutečnosti, jak vysokou státní podporu (nebo
jinou podporu z jiných fondů) se nám podaří získat. Nedosáhneme-li na 90 %
podpory, nebude ani vlastní projekt. Dle prvních odhadů by se celý projekt,
který dle studie obsahuje komplexní řešení povrchových vod v obou katas-
trech naší obce, pohybuje v několika desítkách mil. Kč. Ano, je to skutečně
tak, všechno to, co tady již jednou bylo, co měli naši předci zažité a
osvědčené a co vzalo v minulých desetiletích vinou intenzivního zeměděl-
ského podnikání a vinou dalších subjektů, nás občany nevyjímaje, za své,
všechno to, co si někteří z nás ještě velmi dobře pamatují (strouhy, propusti,
nadejmáky, náhony…), v současné době vychází přímo astronomicky drahé.
No, uvidíme, a to ještě připomínám, že astronomická částka bude doplněna
ještě složitými jednáními s vlastníky dotčených pozemků.

Ještě bych se chtěl zmínit, jen velmi krátce i o údržbě veřejné
zeleně. Myslím si, že by nemělo být každému jedno, jak vypadá okolí jeho
domu. Nejvíce se mi líbí ty bezvadně udržované zahrady se strojově sekaný-
mi trávníky, jak si ladí s metrovou stařinou za plotem. Ano já vím, že spoustu
těchto pozemků je obecních nebo i jiných vlastníků, ale nejsme schopni
posekat úplně všechno a bez vaší spolupráce se neobjedeme. Zkusme se
zamyslet nad touto problematikou, která je a bude vždy vděčným tématem
zasedání zastupitelstva. 

Chtěl bych vám závěrem popřát prožití pěkného léta, prožití pří-
jemných dovolených a rád se s vámi na podzim, na těchto stránkách zase
sejdu u některých zajímavých i méně zajímavých problémů naší obce. 
Úplným závěrem bych chtěl připomenout, že v chodbě obecního úřadu máme
skříňku s názvem PŘIPOMÍNKY OBČANŮ. Nebojte se využít této možnosti,
případně  možnosti dát tam své dotazy na mě i na členy zastupitelstva.

- Ing. Josef Racek, starosta

Nìmèická olympiáda - podruhé
Po dvou letech se letos opět bude konat “Němčická olympiáda”.

Jejího pořádání se tentokrát ujaly Němčice u Holešova. Soutěžit se letos
bude v malé kopané (6-členná mužstva), šipkách a třech střeleckých disci-
plínách. Zařazeny budou i humorné soutěže. Z naší obce bude vypraven
autobus. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě. 

K a l e n d á řK a l e n d á ř a k c ía k c í
22.6.      St          Škola      Divadlo v KD
25.6.  So Sokol Volejbalový turnaj na Člupku
2.7.        So         Obec       Němčická olympiáda
5.7.        Út          Sokol      Turnaj starých gard
9.7. So         Sokol       S.L.Z.A Cup 2005 (XXI. ročník) - malá kopaná
30.7.      So         Sokol       Turnaj o putovní pohár starosty (II. ročník)
27.8.      So         Sokol       Dětský den  na Člupku
10.9.      So         Sokol       Fotbalový  turnaj elévů (I. ročník)
24.9.      So         Sokol       Fotbalový turnaj firem (II. ročník)



Z  j e d n á n í  O b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C žádost p. Jaroslava Stránského, Nové město n. Metují, ze dne 16. 3. 2005
o úhradu daně z nemovitosti, za p.p. 485/4 o výměře 7778 m2 v obci a k.ú.
Němčice v celkové výši 150,- Kč/rok.
C žádost manželů Dostálkových, Česká Třebová, ze dne 29. 3. 2005 o ská-
cení 2 ks jasanů na p.p.KNč. 195 v Němčicích, místní části Zhoři, k.ú. Zhoř u
České Třebové
C žádost p. J. Kováře, Němčice - Člupek 14, ze dne 23. 2. 2005 o skácení 6
ks bříz tak, že 3 ks (označené 1,5,6) označených stromů se kácet nepovolují
a zbývající 3 ks (označené 2,3,4) se kácet povolují
C nákup nového osobního vozu ŠKODA FABIA na leasing, případně za využití
jiných finančních nástrojů.  Stávající vozidlo je bez nákladné opravy nezpůso-
bilé provozu na komunikacích.
C návrh předložené kupní smlouvy o koupi p.p.KNč. 643/9 o výměře 251 m2,
za cenu 21,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 5.271,- Kč od p. Drahomíry
Dvořákové (Važany 67), do vlastnictví obce Němčice.
C návrh předložené kupní smlouvy o koupi p.p.KNč. 643/10 o výměře 80 m2,
za cenu 21,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 1.680,- Kč od p. Ladislava Nováka
(Česká Třebová), do vlastnictví obce Němčice.
C záporný hospodářský výsledek Základní školy Němčice v roce 2003, který
byl způsoben zvýšením záloh na energie a to v celkové výši 49.500,- Kč. Za
rok 2004 byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 41.803,- Kč, ke kterému
došlo již zmíněným doplatkem v roce 2003, který byl v roce 2004 vrácen jako
přeplatek a byl ponechán v rozpočtu Základní školy Němčice. 
C dodatečně účelové užití finančních prostředků ZŠ. Příspěvková organizace
neužila prostředky  dle schváleného rozpočtu ale dle potřeby, tj. na jiný účel.
V roce 2005 je nutné rozpočet dodržet a změny vyšší než 10 % rozpočto-
vaných příjmů je nutno schválit zřizovatelem.
C použití hospodářského výsledku, a to dle zákona o obcích 20 % do fondu
odměn a 80 % do rezervního fondu, kde budou použity na zvýšené ceny E.E.,
případně na nákup dalších služeb.
C rozpočtovou změnu č. 1/2005 k rozpočtu Základní školy v Němčicích, ve
které se předmětný rozpočet zvyšuje o částku 41.803,- Kč.
C následující podněty pro zařazení do změny č. 3 ÚPSÚ obce Němčice :

- zrušení cesty u čp. 5 v Němčicích
- obnova cesty u čp. 4 v Němčicích
- doplnit ochranné pásmo lesa na Člupku
- změna určení pozemků nad kaplí na Člupku, pro výstavbu RD
- změna určení p.p.KNč. 56 ve Zhoři

C návrh předložené smlouvy o koupi p.p.KNč 1503/2 o výměře 267 m2, za
cenu 21,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 5.607,- Kč od p. Františka Veselého
(Litomyšl), do vlastnictví obce Němčice.
C předběžně prodej části p.p.KNč. 346/2 o výměře cca 300 m2 z vlastnictví
obce Němčice do vlastnictví manželů Fikejzových, Zhoř č.p. 108. Bude zpra-
cován GP, následně bude zveřejněn prodej pozemku na úřední desce. Kupní
smlouva bude předložena OZ ke schválení.
C přípravná jednání pro vykoupení dalších zajímavých pozemků např. pro výs-
tavbu, realizaci protipovodňových úprav, další majetkoprávní vyrovnání, apod.
Návrhy budou předloženy OZ ke schválení.
C Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Němčice k 31. 12. 2004 bez výhrad.
C obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, o místních poplatcích
C skácení 3 ks topolů u čerpací stanice vodovodu v Němčicích, dle žádosti p.
Lněničkové, Č 43, za podmínky , že bude udělen souhlas odboru životního
prostředí, MěÚ v Litomyšli. 
C prominutí poplatku za pronájem sálu na sraz rodáků dne 20. 5. 2005, dle
žádosti p. J. Hajslera z Vlčkova. 
C přijmutí úvěru ve výši 200.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi
výdaji a příjmy obce od Komerční banky na dobu 1 roku. Dále schválilo krytí 1
ks blankosměnky.
C předloženou studii komplexních protipovodňových úprav v Němčicích a
Zhoři a pokračování v jednání ve věci, zpracování Projektové dokumentace,
finanční zajištění PD, finanční zajištění následné stavby, majetkoprávní
vyrovnání, apod.

C odpisový plán ZŠ Němčice na rok 2005.
C úhradu částky ve výši 117.180,- Kč, výdaje za žáky, kteří plní povinnou škol-
ní docházku v základních školách v Litomyšli
C smlouvu o předání a ochraně datových sad mezi Pardubickým krajem a obcí
Němčice
C vyrovnání veškerých závazků kupujících z kupní smlouvy a dohody o zřízení
zástavního práva ze dne 16. 10. 2000, o prodeji domu č.p. 96 na st.p. KNč.
134 v Němčicích, místní části Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové, včetně žádosti
o provedení záznamu o zániku zástavního práva do katastru nemovitostí u
předmětné nemovitosti
C Dohodu mezi obcí Němčice a ZŠ Němčice,  o zajištění provozu plynových
kotelen v objektech č.p. 124 a č.p. 114
C předběžně požadavek, dle žádosti č.j. 186/05 ze dne 16. 5. 2005, o zřízení
věcného břemene na zařízení vodovodní a elektro přípojky pro novostavbu
RD na p.p.KNč. 58/1 v k.ú. Zhoř, uložených do obecní komunikace.
C žádost č.j. 207/05 ze dne 15. 3. 2005, schválilo pronájem místnosti v domě
č.p. 107 v Němčicích žadateli a to na dobu určitou, tj. od 15. 6. 2005 do 15. 9.
2005.
C na základě žádosti č.j. 196/05 ze dne 20. 5. 2005 úklid úpravu zbořeniště na
st.p. 46 a 80 ve Zhoři, tak aby tam nedocházelo k ukládání odpadů a zlepšil se
celkový dojem prostranství.
C příspěvek na činnost TJ Sokol Němčice v celkové výši 15.000,- Kč.
Příspěvek podléhá vyúčtování do 30. 11. 2005.
C předběžně prodej domu č.p. 53 na st.p. 88 v obci a k.ú. Němčice vlastníkům
stavebních a okolních souvisejících pozemků za odhadní cenu. Kupní smlou-
va bude předložena zastupitelstvu ke schválení 
C termíny veřejných zasedání, a to: 

- 29. 6. 2005 v sále Kulturního domu v Němčicích od 19.00 hod.
- 30. 6. 2005 v pohostinství Zhoř od 19.00 hod.

C výzvu občanům, aby žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les podávali
v době vegetačního období (mimo havarijních případů), pro objektivnější
posouzení žádosti.
C zprávu kontrolního výboru o kontrolách provedených za IV/2004 a I/2005.
C dodatečný převod domu č.p. 53 na st.p. KNč. 88 v Němčicích, k.ú. Němčice
u České Třebové, oprávněným žadatelům, na základě jejich restitučního
požadavku. Předmětný dům (zbořeniště) byl opomenut v rozhodnutí
Pozemkového úřadu č.j. Poz. 40/3238/97/203 Kb., z 8. 1. 1997.
C napojení domu č.p. 1 v Němčicích na veřejnou kanalizaci, za standardních
podmínek, dle žádosti č.j. 216/2005 ze dne 1. 6. 2005.
C rozhodnutí č.j. 8/2005 ze dne 8. 6. 2005, o udělení vyjímky počtu dětí v
mateřské škole Základní škole Němčice, a zvyšuje počet dětí na 28. Bližší v
rozhodnutí.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D žádost p. M. Králové o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.p.
107 v Němčicích.
D nabídku p. Kateřiny Kratochvílové, Jihlava , na odkup 20 ks akcií ČSAD Ústí
nad Orlicí, v ceně 200,- Kč/akcii, tedy v celkové ceně 4.000,- Kč.
D prodej části p.p.KNč. 1721 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové, p.
Miroslavu Matouškovi, bytem Němčice - Člupek 54, a to z důvodu, že se jedná
o pozemek bývalé vodoteče. Podrobnosti v písemném vyjádření.
D Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo nabídku na zajištění kontrolní čin-
nosti a zavedení kontrolních systémů územních celků.
D Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí s navrženým umístěním novostav-
by RD na p.p.KNč. 663/17 v obci Němčice, místní části Člupku, k.ú. Němčice
u České Třebové. Navrhovaná stavba se sice nachází v současně zas-
tavěném území obce, ale její umístění je navrženo zcela mimo linii zástavby v
této lokalitě. Dále uvádíme, že zakreslení kanalizačního sběrače orientačně
odpovídá jeho skutečnému umístění, zakreslení vodovodní a el. vedení však
nikoli, příjezd na pozemek není specifikován. Z výše uvedených důvodů, se
nelze k napojení na inž. sítě vyjádřit.

-OÚ
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Obecně závazná vyhláška obce Němčice
č. 1/2005 ze dne 5. 5. 2005

O  m í s t n í c h  p o p l a t c í c h

Obecní zastupitelstvo obce Němčice
vydalo dne 29.12.2005 podle ustanovení §14, odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/ 2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení ),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Čl. 1

Základní ustanovení
1) Obec Němčice zavádí  a vybírá tyto místní
poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
2)  Výkon správy místních poplatků provádí obecní
úřad v Němčicích. Na řízení o poplatcích se vztahu-
je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.
565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů,stanoveno jinak

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I

Poplatek ze psů
Čl. 2

Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fy-
zická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Němčice.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů vzniku
své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí držení psa staršího.Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která
je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena.
Důvod pro osvobození musí poplatník správci
poplatku  prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik
osvobození, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník
povinen současně sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční
známku pro  psa bez ohledu  na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.
Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby
šlo o psa téhož držitele. 

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním
měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců.
Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní
měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa,
jeho ztráta, darování nebo prodej, apod. ), poplatek
se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok 
a) za psa  80,- Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč
c) za psa , jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo poživa-
tel sirotčího důchodu  60,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c)  30,- Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. pří-
slušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splat-
nosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu 1)

b) osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztra-
cené nebo opuštěné psi
d) osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis  2,3)

Čl. 10
Úlevy

Nárok na úlevu na poplatku má
a) osoba žijící osamoceně na samotě vzdálené
nejméně 100m od zastavěné části obce - úleva 50
% z ceny poplatku
b) osoba pobírající starobní, nebo jiný důchod -
úleva 25 % z ceny poplatku, nemá-li nárok na
osvobození dle čl. 9 písm. a)

1) zákon č.100/1988 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
3) vyhláška č. 244/2002 Sb.

HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 11
Předmět poplatku

1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto pros-
tranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 12
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechny veřejně přís-
tupné plochy, sloužící k obslužnosti území obce,
zejména pak návsi,místní komunikace a další ostat-
ní plochy a pozemky zapsané na LV 10001, Obec
Němčice, v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu v Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú, Němčice
(příloha č.1).

Čl. 13
Poplatník

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejná prostranství způsobem uvedeným v
Čl. 11.

Čl. 14
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného
prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím.V
případě užívání veřejného prostranství na dobu
kratší než  5 dní je nutno splnit tuto povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného pros-
tranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen oznamovací povinnost splnit,
nejblíže následující pracovní den.
2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je
poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci
poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 3
dnů nahlásit rozsah záboru  v m2.
3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjek-
tem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž jsou soustředěny finanční prostředky z jejich
podnikatelské činnosti.

Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání
veřejného prostranství způsobem uvedeným v
článku  11 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 16
Sazba poplatku

1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i
započatý den užívání veřejného prostranství:

O b e c n ì  z á v a z n é  v y h l á š k y



a) za provádění výkopových prací 2,-  Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro posky-
tování prodeje 10,- Kč
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro posky-
tování služeb 10,- Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování
prodeje 10,- Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování
služeb 10,- Kč
f) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč
g) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč
h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a
obdobných atrakcí 1,- Kč
ch)za umístění skládek 10,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa2,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a
sportovní akce 1,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní
akce 2,- Kč 
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby
tvorby filmových  a televizních děl 10,- Kč
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 17
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a)  při užívání veřejného prostranství po dobu kratší
5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veře-
jného prostranství započato                                    
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší
než  5 dnů nejpozději v den,  kdy užívání veřejného
prostranství skončilo
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbližší
následující pracovní den.

Čl. 18
Osvobození

1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
zdravotně postiženou
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku
je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 14  této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění
oznamovací povinnosti ve lhůtě do  5 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik nároku na osvobození

HLAVA III
Poplatek ze vstupného

Čl. 19
Předmět poplatku

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného
na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li  v ceně
vstupného obsažena.
2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charita-
tivní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.

Čl. 20
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účast-

ník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 21
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci
pořádají.

Čl. 22
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději  30 dnů před
konáním akce oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu
jejího konání a výši vstupného.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjek-
tem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž jsou soustředěny finanční prostředky z jejich
podnikatelské činnosti
3) Do  3 dnů po skončení akce je poplatník povinen
oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty,
jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
4) U akcí,  jejichž celý výtěžek byl použit na chari-
tativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povi-
nen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 23
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstup-
ného činí pro:
a) kulturní akce  10 %
b) sportovní akce 10 %
c) prodejní akce 20 %
d) reklamní akce 20 %

Čl. 24
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
do  3 dnů ode dne pořádání akce

Čl. 25
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) sportovní a kulturní akce pořádané Základní
školou v Němčicích
2) Nárok na osvobození od placení poplatku je
poplatník povinen nahlásit správci poplatku
současně s oznamovací povinností podle Čl. 22

Čl. 26
Úlevy

Nárok na úlevu na poplatku má:
a) je-li pořadatelem akce místní organizace, snižuje
se jí stanovený  dle  Čl. 23 poplatek o 50 %  ( na
polovinu stanovené sazby )                                 

HLAVA IV
Poplatek za odvoz a uložení TKO

Čl. 27
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za
domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem , za rodinný  nebo bytový dům vlast-
níkem  nebo  správcem, tyto osoby jsou povinny
oznámit jména a data narození osob,  které
poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící  k individuální  rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyz-
ická osoba, má-li k  této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně a to ve výší odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čl. 28
Oznamovací povinnost

1) Poplatník stanovený v Čl. 27  písm. b) této vyh-
lášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do
protokolu správci poplatku nejpozději do  30 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla:
a)  příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
b)  evidenční nebo číslo popisné stavby určené
nebo sloužící k individuální  rekreaci, není-li tato
stavba označena evidenčním nebo popisným
číslem parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
2) Poplatníci stanovení v Čl. 27 této vyhlášky jsou
povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě
oznámit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 29
Sazba poplatku

1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 27
písm. a) a  b) této vyhlášky činí 440,- Kč a je tvoře-
na
a)  z částky  190,- Kč za kalendářní rok
b) z částky  250,- Kč za kalendářní rok.Tato částka
je stanovena podle skutečných nákladů obce před-
chozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Skutečné náklady za před-
chozí rok 344.027,- Kč Počet obyvatel trvale
bydlících k 1.12.2005  byl  907. Počet objektů
užívaných k rekreaci (1/osoba v  objektu) byl  36.
Náklady na jednoho obyvatele: 344.027 : 907 =
379,- Kč
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v úměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 30
Splatnost poplatku

1) Poplatek  v celkové  výši do  2.000,- Kč  je splat-
ný nejpozději do  31. 1.  kalendářního roku
2) Poplatek v celkové výši přesahující  2.000,- Kč je
splatný ve  dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do  31.1. a  do 30.6. kalendářního roku.

Čl. 31 A
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří se
jak více než  9 měsíců v kalendářním roce zdržují v
převážné míře mimo místo trvalého pobytu, a jedná
se o:
a) studenty, kteří pobývají v týdnu na ubytovnách
škol
b) občany, kteří jsou dlouhodobě umístěni v
nemocničních a dalších zdravotnických zařízeních 



Stává se již téměř ochotnickou tradicí navštívit jedno profesionální
divadelní představení za rok. A to nejen pro pobavení, ale hlavně k načerpání
znalostí " jak se to má vlastně dělat" ( i když nakonec si to stejně uděláme po
svém). Ve středu 20.4.2005 v podvečerních hodinách jsme vyrazili směr Brno.
Trápila nás jako všechny ostatní chřipková epidemie, a tak se na poslední
chvíli sháněli zájemci o poslední, chřipkou uvolněná místa. Ale to nebyl prob-
lém a autobus byl plně obsazen. Počasí nebylo právě příznivé, a tak se další
případná onemocnění zaháněla tekutou medicínou.

První zastávku jsme si udělali na okraji Brna, neboť bylo zapotřebí
doplnit energii vydanou po cestě autobusem chutnou večeří a dalším občer-
stvením dle individuálních potřeb. Potom jsme se už přesunuli do Mahenova
divadla a těšili se na představení Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý
čert. Vzhledem k tomu, že si všichni z nás spojují tuto Drdovu pohádku s neza-
pomenutelným panem Moučkou, byli jsme nejprve trochu zaskočeni mo-
derním pojetím. Ale to téměř okamžitě odeznělo a herci nás vtáhli do děje. Mě
osobně nejvíce zaujalo divadelní umění paní Zuzany Slavíkové. A vlastně celé
přestavení, které bylo velice odlišné od klasické pohádky, ale mělo spád,
dynamiku, zajímavou scénu a hlavně dobré herecké výkony. Domnívám se, že
jsme všichni byli s volbou právě této komedie spokojeni.

A potom zbývala už jen cesta domů. Bez zastávky, i když někteří
ještě měli chuť na nějaké občerstvení. V závěru našeho výletu jsme byli pří-
jemně překvapeni tím, že nás autobus vysadil téměř až u našich domovů,
neboť teploměr  ukazoval  nulu.  

No a teď se již těšíme, až si příště zase vyjedeme.
- Z.Š.

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku
je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do  30
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve ste-
jné lhůtě je poplatník povinen oznámit i zánik
nároku na osvobození.

Čl. 31B
Úlevy

Nárok na úlevu má držitel průkazu ZTP/P - úlevu 50
% z ceny poplatku

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005.

Ustanovení společná
Čl. 32

1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas
nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek plateb-
ním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
část může obec zvýšit až  na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
směrem nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji
oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky
nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, může mu správce poplatku
opakovaně uložit pokutu  za nepeněžité plnění     ve
smyslu ustanovení  § 37  a   § 37a  citovaného
zákona.

Čl. 33
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji
poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit
nebo doměřit do  3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží

tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvě-
doměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 34
Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z
důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho přís-
lušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 35

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška  č. 1/2004 ze dne 29. 12.
2003

ČÁST PÁTÁ
Čl. 36

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dne  1. 6. 2005

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005 ze dne 5. 5.
2005
Seznam p.p. veřejných prostranství:
1) Němčice, místní část Němčice, Člupek, Pudilka,
k.ú. Němčice u České Třebové
st.p.KNč.: 65, 98/5, 104, 110, 171, 286, 
p.p.KNč.:   20/1, 20/2, 191/5, 191/2, 191/4, 240/5,

271/2, 393/1, 700/2, 704/2, 709, 710,
740/1, 742/7, 859/9, 859/10, 859/11, 861/8, 861/10,
861/11, 861/12, 1246, 251/2, 1251/3, 1257/1, 1271,
1308/4, 1311/2, 1327/2, 1327/3, 1457, 1459,
1462/1, 1462/2, 1465, 1467, 1468, 1475, 1487,
1488/1, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1493/3,
1499, 1501, 1510, 1511, 1512, 1515, 1516, 1518, 
1520, 1521, 1523, 1525, 1528, 1535, 1536, 1538/1,
1538/2, 1540, 1541, 1543, 1544, 1548, 1549, 1552,

1553, 1560/1, 1579/2, 1579/3, 1579/4, 1579/6,
1579/7, 1579/8, 1579/9, 1589, 1590, 1594, 1598,
1599, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603/2, 1613,
1614, 1615, 1617, 1622, 1636, 1644, 1646, 1669,
1670/2, 1671, 1674, 1675, 1677, 1678, 1679/1,
1679/2, 1682/1, 1685/1, 1685/2, 1688/1, 1688/2,
1690/1, 1691/4, 1691/5, 1691/10, 1691/11, 1692,
1695/1, 1695/2, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1696/4,
1696/5, 1696/6, 1696/7, 1696/8, 1696/9, 1696/10,
1696/11, 1696/13, 1696/14, 1696/17, 1696/19,
1696/20, 1696/22, 1696/23, 1696/24, 1696/25,
1696/26, 1697/1, 1697/2, 1697/7, 1698/1, 1698/2,
1700, 1701, 1703, 1705, 1706/1, 1706/2, 1706/3,
1706/5, 1706/6, 1706/9, 1706/10, 1706/11,
1706/12, 1706/13, 1707/1, 1707/3, 1708/1, 1708/2,
1708/3, 1708/4, 1708/6, 81/1, 337/7, 337, 340/3,
342/3, 342/4, 358/2, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364,
365, 367/2, 369, 400, 654, 723/5, 742/6, 757/2,
859/1, 859/3, 869, 1047, 1048, 1127/1, 1127/2,
1155/1, 1155/2, 1246, 1278, 1284/1, 1284/2,
1315/2, 1315/4, 1523, 1524, 1531, 1543, 1546,
1550, 1554, 1523, 1524, 1531, 1543, 1546, 1550,
1554, 1594, 1600, 1616, 1670/1, 1696/2,
1696/29, 1706/7
2)  Němčice, místní část Zhoř, k.ú. Zhoř u České
Třebové
st.p.KNč.: 46, 80, 70,
p.p.KNč.: 130/16, 130/19, 182/2, 367/3, 367/4, 489,
495/1, 505, 506, 508, 509, 510, 512/1, 513/2, 524,
525, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 533, 534/1, 536,
537,  541/2, 552, 561, 562,
p.p.PKč.: 214/2, 486, 487, 489, 510, 512/1, 513/1,
526, 534, 541, 554

Ing. Josef Racek                   Ing. František Šauer
starosta obce                        místostarosta obce

Vyvěšeno dne:                               Sejmuto dne: 
8. 3. 2005                         11. 4. 2005

-OZ

Jarní velikonoèní výstava
Ráda bych se ještě vrátila téměř o tři měsíce zpět, a to k jarní vý-

stavě, kterou pořádala Mateřská škola v Němčicích. Ráda bych za sebe a
myslím, že i za všechny rodiče, kteří mají své dítko v naší školce,  poděkovala
všem, kteří pomáhali uskutečnit tuto výstavu. Největší zásluhy však mají obě
paní učitelky. Protože připravit tak velkou a především krásnou akci a ještě
nacvičit s dětmi zahajovací představení, jistě dalo mnoho práce.

Celé to začalo v pátek 25.3.2005 vystoupením všech dětí ze
školky. Děti nám předvedly, že tančit, zpívat a přednášet (i celkem dlouhé bás-
ničky) opravdu zvládají na jedničku. Následovalo divadelní představení žáků
Pedagogické školy v Litomyšli, které děti, ale i ostatní zúčastněné velice zau-
jalo. Potom už následovala volná zábava a hlavně prohlížení celé výstavy.
Většina výrobků vznikla právě ve školce. Některé vyráběly děti samy, některé
paní učitelky, ale většina vznikla společnými silami. Také velmi přispěly ochot-
né maminky a vlastně celé příbuzenstvo. Některé kraslice pocházely až ze
vzdálených koutů naší země. Také výrobky určené k prodeji byly velmi zdařilé
(např. velikonoční košíčky s kraslicemi, pomlázky…) a šly rychle na odbyt.

Výstava pokračovala v sobotu a v neděli v odpoledních hodinách.
Návštěvníků přišlo poměrně hodně a bylo slyšet jen chválu. Dokonce jsem
slyšela názor (a já se k němu připojuji), že celá akce se mohla prezentovat v
televizi nebo alespoň v některých místních novinách. Některé nápady si
dokonce ženy zapisovaly a zakreslovaly, aby je samy v příštích letech mohly
použít.

Velikonoční výstava se velmi vydařila a já jsem ráda, že v naší obci
bylo možné zorganizovat tak velkou akci určenou nejen našim dětem, ale vlast-
ně nám všem.

- Z. Šauerová

K u l t u r a  



ŠKOLNÍ  VÝLET ŠKOLNÍ  VÝLET 
V letošním roce se chystáme s dětmi na výlet

ve čtvrtek 2. června. Tentokrát zamíříme na hrad Bouzov
do areálu historické zábavy a navštívíme "Toulky dobou
středověku". Děti uvidí šermířskou pohádku, ukázky
nejrůznějších zbraní, rytířské klání atd.

Potom se přesuneme do Javoříčských
jeskyní a prohlédneme si podzemí s nádhernými kráp-
níky a vápencovými útvary.

Z á k l a d n í  š k o l a   -   Š k o l k a

DEN  ZEMÌ
Ve čtvrtek 21.4.2005 jsme se s dětmi naší

školy zúčastnili projektu "Den Země 2005" v Litomyšli.
Celá akce se odehrála v areálu Parku mladých, kde
mohly děti prokázat své znalosti o naší Zemi, o ekologii,
třídění odpadů atd.

Mohly se zapojit do různých soutěží - např.
Odpady (třídění odpadů), Nákupy (nakupování potravin
v ekolog. obalech ), Poznávačka (znalosti o přírodě),
Stezka nesmyslů (co do přírody nepatří). Dále si mohly

zahrát pěkné hry - Pavučina, Kimov-
ka, Chůdy, Popelka. Nakonec se
mohly projít kolem krásných ekolog-
ických rybníčků a prohlédnout si
některé živočichy v jejich přirozeném
prostředí. Soutěže byly hodnoceny a
děti z 1.třídy získaly 1.místo v
soutěži Odpady. Byl to pro nás velmi
příjemný den se spoustou zábavy,
ale i poučení o tom, že cesta k

přírodě a ochraně Země vede přes duši člověka.

Motto: Až bude pokácený poslední strom,
až bude poslední řeka otrávená,
až bude chycena poslední ryba,
tehdy poznáme,
že peníze se nedají jíst…

Této akci předcházela výtvarná soutěž "Tenhle strom", ve které
naše škola obsadila 1.místo. Děti měly za úkol vybrat si strom z blízkého okolí,
namalovat ho a napsat "jeho příběh". Reprezentovaly nás práce A.Veselé,
M.Sekla, L.Doležala, M.Doležalové, P. Pecháčkové a K. Dobocké. Všechny
práce byly vystaveny v knihovně v Litomyšli, děti byly odměněny šlehačkovým
dortem a přívěskem ve tvaru mloka.

- Lydie Věnečková

Exkurze v litomyšlské knihovnì
Během dubna jsme také s dětmi uskutečnili exkurzi do

Městské knihovny v Litomyšli. V útulném prostředí dětského oddělení nás
přivítala usměvavá paní knihovnice, vysvětlila nám systém půjčování knížek,
upozornila na zajímavé akce a soutěže pořádané knihovnou pro děti, dovolila
zalistovat v knížkách, které nás zaujaly. 

Mladší děti ihned obsadily stůl v koutku s dětskými časopisy, starší
slečny si špitaly u knihovničky s dívčími romány, kluci zjišťovali, jestli v kni-
hovně už mají sedmý díl Harryho Pottera. Zaujala je také možnost finančně
výhodného využívání internetu.

Domů jsme si odváželi nově
probuzený zájem o četbu a také několik
přihlášek. Doufám, že dětem jejich
nadšení vydrží, a že si v dnešním světě
televize a počítačů v sobě dokážou
uchránit kousek místa pro vlastní fantazii.

- Iva Večeřová

Poslední dubnový pátek jsme slavnostně
(a s vlhkýma očima) vypustili na svobodu naše "ježčí mimina". Po zimním
spánku, který ježci k velkému zklamání dětí strávili doma v záchranné stani-
ci kvůli zdravotním problémům, se nám v únoru vrátili v trochu jiné sestavě.
Malý a slabý Čumáček pro
jistotu zůstal v péči ježčí
mámy - paní Malátkové a
místo něho k nám s Ferdou
přijel na byt Albínek. Jméno
mu děti nevymyslely
náhodou, je totiž "postižený"
albinizmem. Na rozdíl od
ostatních ježků s tmavě hně-
dou kůží a hnědo-černými
bodlinami je albín růžový,
má červená očka a světlé,
téměř bílé bodliny. 

Děti se o ježčí kamarády vzorně staraly další dva měsíce. Náram-
ně jim chutnalo, občas jsme museli vařit maso a těstoviny i dvakrát denně,
také po piškotech a tvrdých buchtách, kterými jim děti přilepšovaly, se vždy
jen zaprášilo. Za tu dobu nám oba ježci přibyli o 40 dkg, takže jsme je do
nového života vypouštěli jako dvě zdravé kilové kuličky.

Ježčí příbytek teď vyčistíme a uklidíme na půdu, ovšem jen do
dalšího podzimu. Starost o milé bezbranné tvorečky se nám totiž velmi zalí-
bila. - Iva Večeřová

Ve středu 27.dubna jsme se s
dětmi z naší školy zúčastnili soutěže ve
zpěvu pořádané Domem dětí a mládeže na
III.ZŠ v Litomyšli. V kategorii 1.tříd nás
reprezentoval Jirka Věneček, další kate-
gorie zastoupila Hanička Myšková ze 3.
třídy a Lukáš Doležal z 5.třídy. Zpěváčci byli
i přes velkou konkurenci ( soutěže se
zúčastnilo zhruba 80 dětí ze základních škol Litomyšle
a okolí ) úspěšní - Jirka si přivezl medaili za 3. místo,
Lukáš se umístil na 2. příčce. Hanička odešla ze
soutěže bez ocenění jistě hlavně proto, že její kate-
gorie byla zastoupena největším počtem dětí. 

Z našich malých hudebníků máme radost a
už se těšíme na příští rok, kdy zahodíme ostych před
velkými školami z města a soutěže se zúčastníme v
mnohem větším počtu.

- Iva Večeřová

Kde domov můj,kde domov můj?
Tam kde krajina  zelená se,

tam kde potůček  hlasitě bublá.
V tam tom kraji slavném,

Narodil se skladatel.
A to je ta naše  vesnice,

Němčice domov můj,
Němčice domov můj.

- Pavlína Pecháčková, Aneta  Veselá

Kde domov můj , kde domov můj?
Tam kde lesy borovice,

tam je naše Němčická vesnice,
tam kde pásek zlatý šumí,
osm mlýnů na něm stojí.
A v tom kraji slunečném,

v Němčicích  je domov můj.
- Lukáš Doležal, Lucie Kovářová

Kde domov můj,kde domov můj?
Tam kde řeka Zlatý pásek,
slavná vesnice Němčice .

Tam kde Zlatý pásek pod Zhoří,
teče krásnou rovinkou,
tam v tom kraji malém.

[: V Němčicích je domov můj:]
- Martin Sekl, Michal Rossler

JARO V EVROPÌ
Naše škola se zapojila do projektu Jaro v Evropě. Této akce
se  účastnilo 6620 škol z celé Evropy. Úkolem bylo zasadit
v jarních dnech  v blízkosti školy strom, který by symbolizo-
val naši sounáležitost s Evropou. V prostoru zahrady u
školní jídelny jsme vysadili dvě lípy. Akci předcházelo
rozhodování o tom, jaký druh stromu bychom měli vysadit.
Rozhodli jsme se pro lípu - náš národní strom. Na vysazení
lip se podíleli všichni žáci naší školy.

a

Divadelní pøedstavení
Na závěr roku připravujeme již tradičně divadelní před-

stavení. Letos se všichni naši příznivci mohou těšit na pohádky
"Pyšná princezna" a "Tři zlaté vlasy děda Vševěda". Termín byl před-
běžně stanoven na 22.červen, bližší informace se
dozvíte z plakátů.

Výtěžek z dobrovolného vstupného
bychom chtěli použít na nákup židlí k počítačům.

@
Kde domov můj,kde domov můj?

Tam kde zlatý pásek teče
Tam malá vesnice je

Její jméno Němčice je
Tam na pohled příroda je

A to je ten domov můj
Němčice jsou domov můj !
Němčice jsou domov můj !

- Pavel Suchánek, Ladislav Hrdina, Jiří Rozlívka



Ono se řekne: “Nádrž benzínu ...”

Aneb pohádka o tom, na kolik si přijde na daních a jiných poplatcích náš
sociálně-demokratický stát, když se jeho občan rozhodne koupit plnou nádrž
benzínu do svého soukromého automobilu.

Pro zjednodušení předpokládejme, že nádrž bude mít 42 litrů a litr
benzínu stojí 27,- Kč. U benzínové pumpy tedy zaplatíme 1.134,- Kč. Z této
částky si stát vezme DPH (19%) a spotřební daň (11,84 Kč/litr). 
Pro přehlednost uvedeme čísla do tabulky:

42 litrů benzínu po 27 Kč/litr 1.134,-
DPH 19% 181,-
Spotřební daň 11,84 Kč/litr 497,30
Čistá cena benzínu 455,70

Znamená to tedy, že za svých 1.134,- Kč jsme dostali benzínu za 455,70 Kč
a státu odvedli na daních 678,30 Kč. To je téměř 60% (přesně 59,82%). 

Že je to hodně? Ale kdepak.
Netěšte se, bude hůř, ještě jsme neskončili. 

Stačí si totiž uvědomit, že peníze, kterými jsme zaplatili byly
zdaněny ještě dříve než se nám dostaly do ruky (nebo na účet). Vyjdeme-li z
čisté mzdy 1.134,- Kč a předpokladu, že zaplatíme nejnižší možnou daň z příj-
mu (15%) tj. 200,50 Kč, dostaneme mzdu před zdaněním ve výši 1.334,50 Kč.
To je částka, ze které se vypočítávají odvody zdravotního pojištění (4,5%) a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (8%). Tyto odvody platíte vy jako
zaměstnaci a máte je na své výplatní pásce. Po jejich započtení dostaneme
hrubou mzdu 1.525,50 Kč.

Dále za vás zaměstnavatel odvádí  zdravotní pojištění (9%) a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (26%). To jsou částky, které na své
výplatní pásce nevidíte, ale nedělejte si iluze, váš zaměstnavatel je odvádí a
vy na ně musíte  pracovat. 
Opět sestavíme čísla do tabulky:

Čistá mzda 1.134,-
Daň z příjmu 15% 200,50 - platí zaměstnanec

Mzda před zdaněním 1.334,50

Sociální pojištění 8% 122,- - platí zaměstnanec

Zdravotní pojištění 4,5% 69,- - platí zaměstnanec

Hrubá mzda 1.525,50

Sociální pojištění 26% 397,- - platí zaměstnavatel

Zdravotní pojištění 9% 137,50 - platí zaměstnavatel

Vyprodukováno v zaměstnání 2.060,-

V zaměstnání tedy musíte vyprodukovat nejméně 2.060,- Kč a
benzínu dostanete za 455,70. Rozdíl, tj. 1.604,30 Kč (celých 78%) “shrábne”
stát. 

Trochu to připomíná starý film Sedm statečných. Tam také bandité
nesebrali vesničanům všechno. Vždy jim nechali tolik, aby se jim vyplatilo
znovu zasít a dřít dál. Jenom nevím, kam zajet pro toho našeho Chrise, Winna
a ty další.

Tak, a to je prosím konec pohádky. Cože? 
Že to není pohádka, ale spíš horor? 

Ale vůbec ne! V našem příkladu jsme totiž zanedbali některé “drob-
nosti”. Např. to, že cena benzínu vlastně není tak úplně čistá (protože výrobce
a přepravce benzínu musí také platit daně), že jsme počítali příjem v nejnižší
daňové skupině (měsíční příjem cca. 10.000,- Kč měsíčně), že váš zaměstna-
vatel bude chtít, abyste vyprodukovali více, než kolik jsme napočítali, protože
podniká za účelem dosažení zisku. 

Skutečnost je tedy ještě o něco horší, než zde byla popisována.
- František Šauer

A je zase po sezónì ..
Fotbalová sezóna 2004-2005 nám prakticky

dospěla do finále. A-družstvo mužů sehrálo v době
psaní tohoto příspěvku ( 11.-12.6.) předposlední
zápas sezóny a B-tým skončil již před týdnem.

U obou týmů nutno konstatovat, že jejich
umístění a postavení v tabulce odpovídá jejich
možnostem. U prvního mužstva se sice zřejmě po

podzimu čekalo umístění v první polovině tabulky, ale prakticky pět kol před
koncem bylo rozhodnuto o tom, že postupové příčky jsou daleko a o sestup se
poperou jiní, čímž mužstvo ztratilo naprosto motivaci a na výsledcích posled-
ních kol to bylo znát. Potvrdilo se to, že o postupové příčky se poperou měst-
ské B-týmy, tzn. Č.Třebová a Lanškroun. Nakonec tím šťastnějším je Č. Tře-
bová. Smutný je naopak pohled na konec tabulky, kde se zřejmě o sestup do
posledního kola budou prát Zálší a Sloupnice. Po předloňském sestupu
Řetové a loňském Heřmanic to bude zřejmě další celek z blízkého okolí, který
tuto soutěž opustí. Znovu tedy příští sezónu budeme jezdit do vzdálenějších
koutů okresu.

B-mužstvo skončilo své účinkování na předposledním místě a bylo
to jeho poslední vystoupení v soutěži, neboť od nové sezóny budeme hrát
pouze s jedním týmem v soutěži dospělých. Hráčům "béčka" kteří to poctivě

vydrželi až do konce, nutno poděkovat, bohužel však počáteční elán ze
založení týmu rychle vyprchal a zejména v druhé polovině soutěže se jistě
fanoušci někdy divili, kdo také hraje v Němčicích fotbal. Alespoň posledním
zápasem doma s Třešňovcem se družstvo důstojně rozloučilo s působením v
soutěži.
Jaký tedy bude nový soutěžní ročník? Určitě bude se dvěma týmy, neboť
vedení oddílu jednoznačně rozhodlo, že s prací s mládeží je nutno pokračovat
a proto je přihlášena znovu do soutěže i nejmladší přípravka. Všichni věříme,
že se podaří probudit větší zájem mezi dětmi a zlepšit i fungování komunikace
mezi vedením mužstva a rodiči dětí. Věříme zároveň, že se podaří najít více
času na zlepšení prostředí na hřišti, lavičkami a posezením pro diváky počí-
naje a lepším technickým vybavením na údržbu hřiště třeba konče. Vše je to
pouze o dvou věcech - o chuti a penězích.

Na prázdninovou přestávku Vás všechny chceme pozvat na akce
na hřišti - bude se zde konat celkem 5 turnajů. Začínáme v sobotu 9.7.
tradičním turnajem v malé kopané S.L.Z.A Cup 2005. Dalšími akcemi budou -
turnaj dospělých a mladších přípravek, turnaj starých gard a turnaj podnikatelů.
O jednotlivých akcích budeme včas informovat a srdečně Vás na ně zveme.
Úplně první akcí však bude však naše účast na II.Němčické olympiádě 2.7. v
Němčicích u Holešova. 

- Za TJ Sokol Němčice: Vladimír Pavliš

Spo leèenská  kron ika

V období od dubna do června
hhgg

oslavili svá významná životní jubilea:
Suchánková Anna Člupek 85 let
Pávek Jan Zhoř 80 let
Kolek Miiroslav Zhoř 80 let
Přívratská  Zdenka Zhoř 80 let
Umová Věra Zhoř 80 let
Hrdina Ladislav Němčice 75 let
Veselá Anna Němčice 75 let
Veselá Pavla Zhoř 75 let
Vostárková Miloslava Zhoř 75 let
Voleská Marta Zhoř 60 let

hhgg
jsme se rozloučili:

Broulíková Marie Pudilka 80 let
Štyndl Slavomír Zhoř 80 let
Doležalová Růžena Zhoř 83 let
Huška Jaroslav Němčice 74 let
Rozlívková Miluše Němčice 80 let
Jiskrová Marie Němčice 84 let

k z a m y š l e n í . . .
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V březnu jsme ukončili celkem úspěšný ročník 2004/2005 v 2. podnikové
městské lize ve stolním tenise neregistrovaných družstev. Jde o soutěž, které se
účastní firmy, podniky, spolky nebo sdružení z Litomyšle a okolí. Ligy se zúčastnilo 8
družstev. Náš tým, ve složení Jasanská Petra, Poul Petr, Rossler Miilan, Škeřík Jiří a
Škeřík Ivan, reprezentoval našeho tradičního sponzora - firmu Limes spol. s r. o. Lito-
myšl.

Po našem loňském pátém místě jsme si dali za cíl hrát v první polovině
tabulky - být do čtvrtého místa. Což se nám sice povedlo, ale nakonec bylo třetí místo
trošičku zklamáním. Stačilo totiž málo a dokonce jsme postoupili. Ještě poslední hrací
den jsme hráli o postup, když jsme se v přímém souboji utkali s nakonec prvními HC
Benátky. V tomto rozhodujícím utkání jsme vedli 4:1, a už už doufali v postup, ale
nakonec nás soupeř přehrál 4:6!

Konečná tabulka
1.   HC Benátky 12 0 2 105/35 24
2.   Keralit 11 1 2 85/55 23
3.   Limes Litomyšl 10 1 3 89/51 21
4.   Plynárny 6 2 6 72/68 14
5.   Patologie 6 0 8 71/69 12
6.   TTC Litomyšl 5 1 8 65/75 11
7.   Auto Šauer 3 1     10 56/84 7
8.   Federace strojv. Č.T. 0 0     14 17/123 0

Pro zpestření naší stolnětenisové přípravy jsme v průběhu měsíce května
uspořádali dva pěší výlety pro hráče (a rodinné příslušníky) všech věkových kategorií.
První výlet vedl na Kozlov a druhý do Přívratu. Vzhledem k všeobecné spokojenosti
na těchto akcích, budou zřejmě další následovat.

Na závěr připomínám pravidelné tréninky:
každý čtvrtek v zasedací místnosti OÚ Němčice

- děti  od 16.30 hodin
- dospělí od 18.00 hodin 

Rádi uvítáme i nové zájemce o tento nenáročný sport.
- Ivan Škeřík

Š a c h y\
S příchodem jara se přiblížil i závěr šachové sezóny.

Účast v soutěži jsme zakončili se střídavými úspěchy a také našim
soupeřům se vedlo podobně. Jak již jsem se dříve zmínil, nebylo
našim cílem postupovat, ale především dobře si zahrát a dobře
reprezentovat naši obec. Myslím, že se nám toto podařilo a že všichni
členové oddílu dostali dostatek příležitostí prokázat své kvality a
bojovnost.

Dařilo se nám, až na dvě kola, držet s přehledem první
pozici. A tak ani nečekaná prohra v posledním kole, kdy ani soupeř
nedokázal zabránit naší porážce, nám rozhodně nemohla pokazit
dobrou náladu za předvedené výkony v letošní sezóně.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům našeho
oddílu a doufám, že se obdobně kvalitními výkony budeme prezento-
vat i v příštím období.

KONEČNÁ TABULKA
1. TROPIC Lanškroun A 10   7   2   1     16 35   :  15
2. Sokol Němčice 10   7   2   1     16 33,5 : 16,5
3. Štefanydes Polička D 10   6   2   2     14 31   :   19
4. ŠK Linhartice 10   6   2   2     14 28,5 : 21,5
5. TJ Lanškroun C 10   5   2   3     12 27   :  23
6. Sokol Horní Čermná B 10   3   3   4       9 21,5 : 28,5
7. SK Žamberk D 10   3   2   5       8 22,5 : 27,5
8. Sokol Mistrovice 10   3   1   6       7 18  :  32
9. TROPIC Lanškroun B 10   1   4   5       6 22,5 : 27,5

10. ŠO K a.s. Kunvald C 10   1   2   7       4 19,5 : 30,5
11. Jiskra Ústí nad Orlicí E 10   2   0   8       4 16  :  34

Hodnocení jednotlivců
Poř.    Jméno                 Družstvo                     body       %   
1.  Zeman Arnošt Štefanydes Polička D 9,0 / 10 90,0
2.  Palla Stanislav TROPIC Lanškroun A 8,5 / 9    94,4
3.  Šebrle Jaroslav TROPIC Lanškroun A 7,5 / 9 83,3
4.  Pail Milan Sokol Němčice 6,5 / 7 92,9
5.  Křivohlávek David TJ Lanškroun C 6,5 / 9 72,2
6.  Pěkník Milan Sokol Němčice 6,0 / 7 85,7
7.  Šenkýř František ŠK Linhartice 5,5 / 7 78,6
8.  Jerman Miloš Štefanydes Polička D 5,5 / 8 68,8
9.  Heger Miroslav TROPIC Lanškroun B 5,5 / 9 61,1
10. Hatala Ondřej Štefanydes Polička D 5,5 / 9 61,1
___________________________________________________
12. Hůlka Libor Sokol Němčice 5,0 / 5     100,0
14. Racek Josef Sokol Němčice 5,0 / 7 71,4
37. Dědourek Stan. Sokol Němčice 3,0 / 4 75,0
40. Vrbický Vladimír Sokol Němčice 3,0 / 6 50,0
52. Dubišar Jiří Sokol Němčice 2,0 / 3 66,7

- Ing. Josef Racek

Rok se s rokem sešel a náš šipkařský klub má za sebou další sezonu.
Nedopadla sice tak dobře jako ta loňská, ale my jsme se vlastně v pro nás neznámé II.
lize zatím jen tak rozhlíželi. Na začátku sezony jsme si řekli, že budeme rádi, když se nám
podaří v II. lize zůstat, což se nám vyplnilo umístěním na 8. místě tabulky. V příští sezoně
bychom se rádi zlepšili.

Brzy po prázdninách (10.9.2005) uspořádáme již tradiční velký turnaj
Němčická šipka, kde se opět bude provozovat opékání masíčka a další doprovodné pro-
gramy. Tímto bych rád pozval i  němčické nešipkaře, aby se na nás přišli podívat. Podrob-
nosti budou uvedeny na plakátech.

Také bych rád poděkoval hráčům za odehranou sezonu 2004-2005 a
fanouškům našeho klubu děkuji za přízeň, kterou nám projevovali účastí na našich
zápasech. - Za D.C. S.L.Z.A  Miroslav Kadrmas

S v i t a v s k o  2 . l i g a
Mužstvo Záp.    Výh.    Prod. Rem. Proh.   Skore Bodů

1 Avotomtoje Bystré 24 21 0 1 2 309 : 124 64 
2 Wonder Moravská Třebová 24 20 0 0 4 275 : 157 60 
3 Dewils 24 19 1 0 4 283 : 150 59 
4 Super Stars Pomezí 24 15 0 1 8 235 : 198 46 
5 Maniac team Svitavy 24 10 1 2 11 214 : 221 34 
6 The Rebels Jedlová 24 10 1 1 12 202 : 232 33 
7 SPS Hradecká žízeň 24 8 2 2 12 202 : 234 30 
8 DC S.L.Z.A. Němčice 24 8 3 0 13 188 : 247 30 
9 Pink Bull Janov 24 9 1 0 14 193 : 240 29 
10 Pozorjed Jevíčko 24 9 1 0 14 177 : 256 29 
11 SK Mikuleč 24 9 0 1 14 208 : 225 28 
12 Chobotnice Horní Cermná 24 7 0 1 16 203 : 230 22 
13 Brouci Koclířov 24 1 0 1 22 129 : 304 3 

D.C. S.L.Z.A.  Nìmèice4 4

Aktuality z Člupeckého sportovního areálu
Akce letošního léta

25.6. Volejbalový turnaj, 9:00 prezentace
(přihlášky na tel. 603 538 686)

27.8. dětský den  od 13.00 
Naše volejbalové družstvo se zúčastní turnaje ve Svinné 6.srpna.

Informace  pro budoucí volejbalisty: 
každý čtvrtek od 18:00 trénink  na hřišti na Člupku

Kdo  jste volejbal hráli a chcete se rozhýbat  přijďte a vy
mladí, kteří se to chcete naučit, máte také příležitost. Mládež už
trénuje,  někteří už chodí druhým rokem, a je na nich vidět, že míč
už v rukou někdy měli . (MJ)


