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Vážení spoluobčané,
podruhé se letos setkáváme, a konečně i při lepším počasí. Ta zima byla
vskutku dlouhá, o čemž jsme se všichni přesvědčili při pohledu do uhelny a
následně i do peněženky. Všechno se to trochu zpozdilo i díky deštivému a
chladnému počasí v květnu. No uvidíme, co letos stihneme.Práce a činnosti
dle pořadí naléhavosti:
A) Hmotné práce, vlastní činnost
- dokončit kanalizaci na Člupku, v Lipovci a směrem na Vlčkov
- příprava úseku pro chodník v Němčicích, pokračování (dovoz materiálu
dlažba, obruby, prach, terení úpravy, vyrovnání, pokládku provede firma)
- úklid a úprava horního plácku ve Zhoři
- úprava na ,,Voštici“ v některých místech, ve Zhoři
- oprava kanálu před prodejnou ve Zhoři
- oprava oplocení na hřišti ve Zhoři
- obnova dešťové strouhy na ,,Hřeble“, výstavba 3 propustí, úprava části
bývalého náhonu potoka v Němčicích
- odvodnění u Obecního úřadu, propojení rozhlasu a veřejného osvětlení
- dokončení elektrické přípojky na hřbitov v Němčicích
- úprava prostranství na Člupku, včetně demolice stodoly
- všudypřítomná údržba veřejné zeleně
B) Dodavatelské práce, zakázky
- pokračování oprav místních komunikací
- rozšíření kanalizačního řádu k č.p. 65 a 66 v Němčicích
- obnova rozhlasu v Němčicích
- pokračování oprav terasových střech
- výstavba části chodníku v Němčicích
C) papírová práce
- příprava rekonstrukce ČOV, posunuto na 2007, máme zažádáno o fin.
příspěvek u PU kraje, připraveno stavební povolení
- příprava PD na I. etapu protipovodňových opatření obce Němčice
- příprava PD pro obytnou zástavbu ,,U hřbitova“ v Němčicích
- dořešení situace III. a IV. stavby kanalizace, zaměření, majetková řízení
- dokumentace, stavební povolení pro rozšíření kanalizace u č.p. 65 a 66 v
Němčicích
- příprava finančního plánu na období 2007-2010
Je toho hodně a byl bych opravdu rád, abychom toho udělali co
nejvíce, ale člověk míní a objektivní , neobjektivní a další záludné okolnosti
mění.
I nadále musíme řešit údržbu zeleně, sekání, a hlavně otázku kam
s trávou. Projekt BRKO (biologický rozložitelný odpad) má zpoždění, bude
snad spuštěn od podzimu. Otázku ukládání travní hmoty, listí atd. by měl snad
vyřešit, ale zase se to o něco prodraží ( úhrada dopravy, ukládání a zpracování). Doufám, že také v zastupitelstvu dořešíme otázku zapojení a motivaci
občanů do údržby veřejné zeleně, přilehlé k jejich nemovitostem. Tohle prostě
problém je a i nadále bude, tady se obec bez spolupráce a pomoci svých
občanů neobejde.
Další záležitostí je právě projednávaná pomoc obce při údržbě a
opravách břehů potoka, která je nad rámec povinností, které zde obec má.
Podle zákona ,,O vodách“ je v první řadě vlastník a uživatel břehového
pozemku povinen si tyto pozemky zajistit a udržovat. Pro upřesnění uvádím, že
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vodní toky jsou především státní, nikoliv obecní a stát (míněno Česká republika) není totožná s Obcí. Celá věc je teprve na počátku. Mělo by se jednat o
následující kroky:
1) Údržba pozemků, prořezávky
2) Oprava a údržba břehů vlastníky pozemků, za přispění obce
3) Úpravy a uvolnění prostorů, které přirozeně umožní odtok vody, dle
pokynů Stavebního výboru (pravomoci též v zákoně ,,O vodách“)
4) Spolupráce mezi vlastníky nejvíce ohrožených objektů a obcí, při uložení
pytlů s pískem, pro první použití. Pro následnou pomoc bude mít obec
připravenou další ,,pytlovou“ rezervu. Ale jak říkám, vše je teprve ve fázi
přípravy. Pro letošní rok se toto týká především objektů ,,pod náhonem“
na Člupku.
V návaznosti na to se ještě krátce zmíním o právě zpracovávané
projektové dokumentaci na I. etapu protipovodňových opatření obce. Měla by
mít také několik etap, ale jejich počet a objem se může ještě dle okolností dosti
výrazně změnit (kromě té I.). V dalších etapách by se mělo dostat na další (cca
4) suché poldry, které by měly obec ochránit před přívalovými srážkami a snad
i táním. Dále následují úpravy vodotečí a strouh pro odvod vody od uvedených
poldrů do potoka, úprava nejvíce poškozených a exponovaných částí potoka a
v neposlední řadě i výstavba, obnova, části rybníka pro další zadržení a
zbrždění povrchových vod. Ale je to projekt na mnoho let za mnoho peněz.
Devastace starých a osvědčených ,,vodních cest“ trvala několik desítek let, tak
si teď nikdo nemůže myslet, že se vše podaří obnovit za pár roků. To je prostě
nereálné, neboť není dost peněz, a nemáme ani tolik potřebný kouzelný prsten
známého čaroděje II. kategorie, pana Rumburaka. Tak ten mají asi někteří z
našich politiků, kteří bez výběrových řízení brilantně předělují milionové, miliardové zakázky. Šťastně jsme přežili jedny volby, a mílovými kroky se blížíme k
dalším, našim komunálním volbám. No, alespoň se něco děje. Jen si říkám,
volby do Poslanecké sněmovny by měly být každý rok. Člověk jen kouká, co
nejde za celé volební období, jde najednou za 2 měsíce před volbami (např.
omezení imunity). Zajímavé že? Ale neklesejme na mysli, kdo si myslí, že
nemůže být ještě hůř, tak je nenapravitelný optimista, a tomu bychom měli
všichni závidět.
Znovu opakuji, že záleží jen na nás, co si doma uděláme, to
budeme mít. Musíme připravit (bez ohledu na komunální volby) financování na
období min. 5 let. ( A hle, máme tu zase ty naše osvědčené pětiletky, v EU je
to dokonce sedmiletka, od 2007-2013). Mělo by obsahovat zajištění následujících investičních akcí.
1) rekonstrukce ČOV ………..2007 ………........cca. 4 mil Kč
2) opravy komunikací ……….průběžně……....cca. 18 mil Kč
3) protipovodňová opatření …dle okolností…..cca. 38 mil Kč
4) a stačí
Musí zbýt i na další, jen statisícové akce běžné údržby a opravy (např. terasové
střechy, podpora individuálního bydlení apod.). Je toho opravdu hodně a
kolikrát si člověk připadá jako na kolotoči. Ti co si vyřizovali nějaké papíry mi
jistě dají za pravdu. Rád bych věnoval jeden den v týdnu procházce po obci,
abych všechno uviděl jinak, než z auta, ale nejde to, teda zatím ne, a bohužel
se to asi moc nezlepší. Ale tak je to téměř všude, a ještě nám hodně dlouho
potrvá než se přiblížíme ke ,,standardům EU“! No, jen jestli ta cesta ,,dopředu“
není někdy spíše ,,úprkem vzad“. Ale to si jistě, my všichni uvědomělí občané
přebereme sami a podle svého.
Závěrem bych vám chtěl popřát pěkného léta, nezapomenutelných
dovolených a příjemného podzimu s nedočkavým očekáváním dalšího výtisku
našeho Zlatého pásku.
- Ing. Josef Racek, starosta Obce Němčice
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v období 03/2006 - 06/2006 sešlo celkem 3x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

17.5. 2006.

o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Němčice za rok 2005
C návrh zadání změny č. 3 ÚPSÚ obce Němčice, včetně způsobu zpracování Cbezzprávu
uložení nápravných opatření
došlých připomínek.
vymáhání pohledávek pro rok 2006 a následující volby:
C příspěvek do zápůjčkového fondu Městské knihovny v České Třebové, na C -postup
1. upomínky (obyč), 2. upomínka (do vlastních rukou), platební výměr, plná

poskytování služeb Obecní knihovně ve Zhoři, ve výši 20Kč/občana (Zhoře), v
celkové výši 4.240,- Kč na rok 2006.
žádost o finanční příspěvek na vybavení jednotky SDH Němčice z
dotačního titulu Pardubického kraje pro rok 2006.
žádost o finanční příspěvek na modernizaci vybavení internetového pracoviště knihovny v Němčicích z dotačního titulu Pardubického kraje pro rok
2006.
žádost o úpravu provozní doby v Mateřské škole v Němčicích, změna na
6:30 – 15:45, žádost č.j. 175/2006 z 13.3. 2006
dohodu o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení v České Třebové, za žáky obce Němčice, kteří v nich vykonávají základní školní docházku, příspěvku v celkové výši 20.000,- Kč
žádost TJ SOKOL Němčice o prominutí nájmu na nultý ročník soutěže
,,Němčický blboun“, žádost č.j. 198/2006 z 23.3. 2006
vstup obce Němčice do MAS, která vzniká na území v okolí města Litomyšle.
prominutí poplatku nájmu za pronájem sálu KD pro akci ,,Setkání přátel
Němčice“ dne 19.5. 2006
dodatek č. 1 k odběratelské smlouvě č. 906 212, Měšťanského pivovaru v
Poličce.
žádost o zapůjčení dalších čtyř nádob na separovaný sběr. Druh nádob určí
starosta po jednání s LIKO Svitavy.
zadání zakázky na zaměření III. stavby kanalizace v Němčicích a stavby
veřejného osvětlení na Člupku Ing. Martinu Děďourkovi CSc – geodezii Svitavy.
zadání zakázky na dodávku obecního znaku, praporů a stolních vlajek
nabídce firmy Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí ( 1x slavnostní znak a prapor,
4x venkovní prapor, 20x stolní vlajka)
obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č. 2/2006 ze dne 17.5. 2006, o
užívání obecních symbolů.
předběžně prodej části p.p. KN č. 321/2, 1707/1 a 1707/3 dle předběžného
požadavku. Po upřesnění v termínu bude opětovně předloženo OZ k projednání.
prodej p.p.KN č. 1706/3 a 1706/4 za celkovou cenu stanovenou dohodou, a
to za 19.500,- Kč. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Němčice
v termínu od 21.3. 2006 do 7.4. 2006.
Rozpočtovou změnu č. 1 obce (volby parlamentní)
odpis nedobytných pohledávek 1/2006 dle předloženého návrhu ze dne
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Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D možnost prodeje č.p. 98 v Němčicích (roubené hospody). Návrh na
zprostředkování prodeje byl odmítnut.
D žádost o pronájem prodejny ve Zhoři za účelem prodeje plastových a

hliníkových oken, neboť je zde možnost jejího znovuotevření pro potřeby
zásobování obyvatel Zhoře a okolí.
žádost o vykonání humanitní sbírky za organizačního přispění obce, protože
občané mají možnost předat takové věci na určených místech v Litomyšli.
návrh VČP, a.s. na odprodej STL plynovodu ve vlastnictví obce Němčice.
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Stavební výbor se sešel v roce 2005 11x, během roku na schůzi projednal
108 různých žádostí, z toho:
Povolil
6x - drobné stavby
2x - projekt rodinných domů
8x - opravy domů
2x - oprava fasád
3x - demolice
1x - napojení vodovodu
3x - napojení na kanalizaci
Nepovolil 1x - drob. přístavbu k rodinnému domu.
V jednom případě dal stanovisko k uzavření věcného břemene.
Účast členů v tomto roce byla:
L. Jilg
11x
Ing. F. Šauer
J. Zýka
11x
J. Stránik

moc platebního výměru, exekuce, plná moc exekuce, výkon exekuce
- vymáhání místních poplatků zajišťuje obec za odborné pomoci právního
zástupce
- ostatní pohledávky vyřizuje právní zástupce obce (vodné, nájmy,…)
složení výborů obce Němčice
Kontrolní výbor: beze změn
Finanční a odpisový výbor:
Předseda: Mgr. Dana Urbánková
Členové: František Kladiva, Ladislav Jilg, Iva Sedláčková
Stavební a zemědělský výbor:
Předseda: Ladislav Jilg
Členové: Jaroslav Zýka, Jaroslav Stránik
Sociální a školský výbor: beze změn
návrh na uzavření nové pojistné smlouvy s Kooperativou pojišťovnou a.s.
termín veřejného zasedání na 21.6. 2006 v Němčicích a 22.6. 2006 ve
Zhoři, vždy od 19.00 hod
skácení 1 ks vlašského ořechu, dle požadavku v žádosti č.j. 316/2006 ze
dne 17.5. 2006. Bližší v rozhodnutí
zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení nabídce OHGS s.r.o. z Ústí nad Orlicí
příspěvek pro centrum zdravotně postižené PU kraje na 30. ročník
sportovních her v celkové výši 2.000,- Kč. Příspěvek podléhá uzavření smlouvy a vyúčtování.
smlouvu o poskytnutí finančního grantu č. OŠMS/2006/0298 z rozpočtu PU
kraje na volnočasové aktivity v roce 2006, pro projekt keramické dílny ZŠ
Všeználek Němčice v celkové výši 12.000,- Kč.

7x
10x

Seèení trávy na obecních pozemcích

Všichni občané, kteří udržují obecní pozemky se mohou od
letošního roku přihlást na Obecním úřadě o Příspěvek na údržbu
obecních pozemků.
Příspěvek bude vyplácen na základě smlouvy mezi
občanem a Obecním úřadem vždy k 30.11.
Příspěvek činí 0,50 Kč/m2 výměry dle katastru nemovitostí.
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Vzal na vědomí 4 kolaudace a vydal 4x různá stanoviska. Projednal
havarijní plán obce a režii hnojení zemědělských farem. 2x provedl kontrolu
plnění Stavebního výboru, také provedl 10 místních šetření, při kterých někdy
docházelo k nechutným scénám mezi sousedy. Na konci roku 2005 pan Ing.
František Šauer podal žádost o odstoupení ze Stavebního výboru pro neshody s
jejím předsedou. Tato věc byla projednána na schůzi OZ, viz. zápis této schůze.
Stavební výbor se obrací na všechny spoluobčany, které od 1.11.
2002 do dnešního dne provedli drobné stavby, nebo různé opravy na svých
nemovitostech, aby dodatečně, ve svém zájmu si napsali žádost o povolení drobných staveb. Všichni členové Stavebního výboru mají k dispozici tiskopisy, které
Vám rádi předají. Podání žádosti a jejich vyřízení je úplně zdarma. Tiskopisy jsou
k dispozici i v kanceláři Obecního úřadu.
- Za stavební výbor p. Jilg ( předseda stavebního výboru )

Podmínkou vyplacení příspěvku je:
- uzavřená smlouva s Obecním úřadem
- posečení trávy bude provedeno nejméně 4x ročně
(do 15.6., do 15.7., do 15.8. a do 30.9.)
- úklid posečené trávy na vyhrazené místo.
Podrobnější informace je možné získat na Obecním úřadě.
- F. Šauer

Výsledky voleb do
parlamentu
2. - 3. 6. 2006
Volební okrsek
Počet oprávněných voličů
Počet voličských průkazů

- Němčice
- 505
- 5

Počet vydaných obálek
Počet platných hlasů
Volební účast

- 328
- 325

SNK Evropští demokraté
- 12
Koalice pro Českou republiku - 3
Nezávislí
- 3
Moravané
- 2
Nezávislí demokraté
- 2
Koruna česká
- 1
Pravý blok
- 1
Strana rovnost šancí
- 1
Strana zdravého rozumu
- 1
US-DEU
- 1

64.36 %

ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM
Strana Zelených

- 114
- 76
- 47
- 41
- 20

- ZŠ

k z a m y š l e n í . . . Spoleèenská kronika

.... vždycky jsem byl docela chudej a tak sem volil komunisty. Když pak slíbil pan Zeman, že zařídí, abysme se měli všichni líp a nemuseli tak moc
dělat, začal sem volit ČSSD.
Jenomže se mám teď pořád stejně, akorát je všechno drašší a
dokonce musim i víc dělat, protože už ani ta podpora není dost velká a
hlavně jí moc dlouho nedávaji.
Dokonce teď ani nemůžu chodit každej den na pivo, protože je
pořád dražší a pak bych neměl ani na eletriku a musel bych topit těma
umělejma flaškama jako sousedka. Jenomže její starej si domu v těch
flaškách kupuje pivo a tak jich mají spoustu. Já ne, protože mi to z tý plastický flašky nechutná. Já piju ze skleněnejch flašek, jen z těch hnědejch,
ze zelenejch je pivo na hovno. Když du flašky do konzumu vrátit, dostanu
za ně peníze. Zkoušel jsem teda kupovat víc lahváčů, abych dostal víc
peněz za flašky, ale pak mi naší mladý mladej řek, že je to hovadina, že tim
jen měnim nějaký to kešflou, ale nedělám profit. Taky řikal, že to přesně
takhle dělaj socdemáci a tak sem nad tim začal vo to víc přemejšlet. Mladej
je inžinýr, von chodil do školy do Prahy, ten to jednou dotáhne tak daleko
jako Kočárník nebo Koženej.
Tak teď chodim jenom jednou za tejden a jenom na pět. No a
právě včera sem tam potkal Vencu a ten mi říkal, že si za to můžu sám,
protože sem blbej. Jeho kluk co chodí do školy řikal, že mu zase ten jejich
učitel řikal, že by chudý měli volit spíš ty pravicový strany.
Já sem si ale myslel, že to je blbost a že ty levicový jsou pro
chudý lepší, že je ty chudý potřebujou a proto, že je ty chudý volej. No, ale
ten učitel tvrdí, že ty socany chudej nemůže volit že prej je volí jen blbej,
protože ty socani počítaj s tím, že je volí chudý a ne bohatý a proto dělaj
všechno proto aby bylo spoustu chudejch, který je volej, protože ty bohatý
by je nevolili protože nejsou blbý – ty bohatý.
Tak je prej lepší volit to ODS protože ty potřebujou bohatý a
proto mi přidaj, abych je volil jako bohatej. No a i když mi nepřidaj, tak prej
určitě bude muset i moje stará dělat. No a mě pak zbydou peníze a budu
moct zase chodit do tý hospody každej den.
- podle www.dfens-cz.com

O moci

--- Všechny minulé oligarchie přišly o moc proto, že buď zkostnatěly nebo
změkly. Buďto zhlouply a staly se arogantními, nedovedly se přizpůsobit
změněným podmínkám a byly svrženy; nebo se staly liberálními a zbabělými, dělaly ústupky tam, kde by měly použít násilí, a byly svrženy.
---- Hlavním účelem moci, a hlavním motivem, proč po ní lidé tak touží,
není vůbec její „čirost“, její existence „o sobě“, nýbrž její plody, zlatá vejce,
jež snáší, blahobyt a přepych, kterým O’Brien pokrytecky pohrdá, výsady a
privilegia, která hřejí srdce, protože jiným se nedostaly, protože potvrzují
nerovnost. Mystérium moci je banální a skoro trapné, řekl bych. Vždyť to
tak na světě vždycky bylo, lehátka římských patriciů, žranice vojenské
šlechty, plná břicha biskupů, tlusté peřiny měšťanů a zlaté kohoutky v
koupelnách Vanderbildtů. Je to pořád strašně stejné ......
- George Orwell - 1984

V období od března do června

hhhhgggg

se v naší obci narodili
Michaela Stránská
Filip Doležal
Zdeňka Hubinková
Jakub Chochola
Michal Rubek

Němčice
Zhoř
Němčice
Němčice
Zhoř

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea
Suchánková Anna Člupek
Kolek Miroslav
Zhoř
Umová Věra
Zhoř
Kolářová Marie
Němčice
Adamský Miroslav Zhoř
Pirklová Vlasta
Zhoř
Hušková Božena
Němčice
Švec Jan
Němčice
Hrdina Ladislav
Němčice
Veselá Pavla
Zhoř
Vostárková Miroslava Zhoř
Kovářová Milada
Člupek
Paulišová Jaromíra Zhoř
Veselý Jiří
Zhoř
Divíšek Josef
Němčice
Divišková Anna
Němčice
Mrkosová Vlasta
Pudilka
Rosslerová Marie
Člupek

86 let
81 let
81 let
80 let
60 let
78 let
77 let
77 let
76 let
76 let
76 let
75 let
75 let
75 let
65 let
60 let
60 let
60 let

hhhhgggg

jsme se rozloučili

Faltysová Blanka
Přívratská Zdenka
Štarmanová Irena
Švecová Jitka
Pávek Jan

Zhoř
Zhoř
Člupek
Němčice
Němčice

Kalendář akcí

24.6. So 10:00 Sokol
24.6.
28.6.
23.7
25.8.
26.8.

So Večer Sokol
St
Škola
Ne 15.00
Pá
Stoní tenis
So 14.00

9.9. So 10:00
23.9. So

Šipkaři
Obec

Volejbalový turnaj o putovní pohár starosty
obce Němčice, smíšených družstev (11.ročník)
Diskotéka v přírodním areálu na Člupku
Divadelní představení
Slavnostní svěcení člupecké kaple
Němčický triatlon
tradiční rozloučení s prázdninami pro děti,
večer pro rodiče
V. ročník turnaje Němčická šipka
Beseda s důchodci

Vodné za rok 2005 je možné uhradit od 15.6. do 15.7. 2006 v kanceláři Obecního úřadu.

Poplatek byl stanoven ve výši 23,50 Kč/m3

Š k o l k a

-

Z á k l a d n í

Léto je moje nejkrásnější období. Proč? No, protože v
létě voní usušené seno, třešně jsou červené až do ruda a tak krásně sladké. Voda je příjemně studená a průhledná jako křišťál,
jahody jsou červené, sladké, ale i někdy kyselé. V létě
dostáváme od přírody nejvíce vitamínů. Na polích je všechno
žluté jako slunce, někde začínají žně. Lidé odjíždějí k moři,
které je krásně modré. Teploměry ukazují místy až 40°C, všude
je parno a proto je příjemné skočit do bazénu a nebo zajet
někam na koupaliště. Někdy je ale i dusno, a to potom přijde bouřka a lije jako z konve. Někde padají i kroupy a ty můžou umlátit i
velké množství polí na nichž roste obilí. Někteří lidé chodí na ostružiny, někteří na houby, ale v lese a ve vysoké trávě na nás čeká i nějaké nebezpečí.
Může nás kousnout zmije a nebo klíště. V lese, když sbíráte houby ,tak si
dejte pozor na ty jedovaté, ale nechme sýčkování, vždyť v létě zpívají ptáci, na
loukách bzučí včelky a sbírají nektar a pyl z kterého dělají med, létají tam i
pestrobarevní motýli a je krásně. V noci u rybníka kvákají žáby. Někdy se ozve
zašplouchnutí rybího ocasu. V létě jsou prázdniny, škola se zavře.
Jedeme k babičce na Moravu, kde chodíme na procházky, na
koupaliště i za koni na Francov. Můj taťka má koně. Chodí s ním do lesa kde
tahá klády, já na něm budu jezdit. Ten kůň se jmenuje „Kaštan“. Má hnědou srst
a žlutohnědou hřívu a ocas má stejný jako hřívu a babička má zase psa a ten
se jmenuje Míša. Babička má prostě hodně zvířat a jsme u ní celý červenec. V
srpnu chodíme na procházky a nebo jezdíme na kole na koupaliště nebo si
někam jen tak vyrazíme. Na koupališti hrajeme na babu a plaveme.
Poslední týden v srpnu se chystáme do školy. Letos už jdu do Litomyšle. Dostal jsem se na gymnázium.
- Patrik Dobocký 10 let

š k o l a

K létu patří prázdniny.Když začne léto,tak je všude nádherně.Je
větší teplo,všichni se utíkají koupat na koupaliště a do rybníků.V
létě končí škola a začínají letní prázdniny.
O letních prázdninách si s rodinou zajedu do lesa na
kole.Tam máme naše místo na maliny a ostružiny.Na tom
místě je v létě tolik malin a ostružin,že se nám to nevejde do
našich skleniček a bandasek.Taky tam rostou houby.Nejhezčí
jsou hříbky.Mě baví sbírat houby,ale nechutná mi je jíst.Hrajeme
si se sousedy na schovávanou a na honěnou. Jezdíme na kole do
lesa a na výlety do cukrárny. V létě je taky veliké vedro a tak je příjemné skočit do potoka a tam se osvěžit studenou vodou průhlednou jako
křišťál.S kamarádem si zajdeme na nějakou louku, tam si lehneme do trávy a
koukáme do nebe nebo jdeme ke stromům a závodíme ,kdo vyšplhá výš a
kdo rychleji sleze dolů.Když chceme jet na výlet ,třeba na celý den,tak jedeme
na kole hodně daleko.Taky někdy chceme na koupaliště.Nejlepší je v Litomyšli,je tam prima dlouhý tobogán ,který měří 92 metrů.Když nás tobogán
přestane bavit,jdeme na 12-ti metrovou klouzačku,kde se klouzáme po břiše,
po zadku, ale i po zádech.Zkrátka léto je báječné období.
- Matěj Matoušek 11 let

Léto

Plavecký výcvik

V červnu děti zakončily
plavecký výcvik / 10 lekcí po 90
min./. Děti, které poctivě chodí na
tento výcvik, se za tuto dobu opravdu naučí samy plavat. Nejvíce se ale
všichni těší na poslední hodinu, kdy
si mohou plavat, využívat veškeré
pomůcky, skákat do vody, jezdit na
tobogánu a užívat dalších vodních
hrátek.

Den Země

Soutì IBERIA

Krásná trička, čepice a barevné drhané slunce…to jsou
výrobky, které jsme vytvářeli za pomoci barev Iberia. Do této
soutěže jsme se přihlásili vzhledem k tomu, že u dětí podporujeme tvořivost a kreativitu. Výsledky zatím nejsou známy.

20.4. jsme se zúčastnili oslav Dne
Země v Litomyšli. Děti z litomyšlských škol a
škol z blízkého okolí soutěžily ve vědomostech o
přírodninách, životním prostředí a ochraně
přírody, třídily odpad atd.
Přestože jsme malá vesnická škola,
ve vědomostech na toto téma naše děti dokázaly
uspět - získaly diplom a odměnu za pěkné
4.místo.

Soutěž „ EKODOMOV“

Naše škola se zapojila do internetové
soutěže o výtvarném pojetí ekozahrady a
ekodomova na téma „Kompost“ (výsledky nebyly
ještě vyhlášeny).

Úklid obce

Každoročně s dětmi naší školy
chodíme uklízet střed obce. I letos jsme využili
pěkného květnového počasí a snažili se alespoň
trochu zkulturnit prostředí obce, které opravdu
díky některým spoluobčanům nevypadá vábně –
sesbírali jsme několik pytlů odpadků a roztodivných věcí, které určitě patří někam jinam než do
trávy, na cestu, k potoku atd.

Nové toalety
ve škole
Na jaře byly v naší škole nově
zrekonstruovány chlapecké
toalety a toalety sloužící školní
družině. Myslíme si, že záměr
modernizace se povedla –
posuďte sami.
V dubnu bylo zapsáno do naší MŠ
14 nových dětí. V novém školním roce bude
zase kapacita naší školky naplněna na 28 dětí.
14 dětí odchází do školy. Z toho 12 dětí do ZŠ
v Němčicích a 2 děti do ZŠ v České Třebové.
Naše budoucí školáky si můžete prohlédnout
na tablu u prodejny.
V květnu a v červnu jsme připravili
pro děti několik zajímavých akcí.

Školní exkurze

Letos jsme se vypravili na Kunětickou horu, kde mohly
děti obdivovat rytířská brnění, hladomornu, mohutné hradby a
pořádného draka (maketu opravdu velmi zdařilou).
V Perníkové chaloupce si zase zahrály na Jeníčka a Mařenku,
ježibaba jim ukázala, jak se pečou perníčky a v lesním království
skřítků a pekle se mohly i trochu bát…
Exkurzi jsme zakončili v našem krajském městě Pardu4. května jsme byli pozváni do Peda- bicích. Kromě povídání o historii, pověsti o znaku města a prohlídky
gogické školy v Litomyšli na pohádkové důležitých budov děti neplánovaně zažily i natáčení filmu z 2.svědopoledne. Studentky pro nás připravily dvě tové války. Kdo má trochu štěstí, je zrovna tam, kde se něco děje…
pohádky: Sněhurka a sedm trpaslíků a O třech
prasátkách. Dětem se pohádky velmi líbily a něpozorovat, jak je ježibaba peče. Některé děti se ale
které děti nakreslily k pohádkám pěkné obrázky.
trochu bály v tmavém lese plném pohádkových

F

Ježibaba a Dědek, Vodník, Motýl
Emanuel, Mušketýr, Kostkáček, Čert a
Káča a Medvěd. Na jednom stanovišti si
mohly děti také vystřelit z opravdové
vzduchovky. Všichni, kdo se podíleli na
přípravě této akce byli rádi, že už
konečně neprší a nejlepší odměnou jim
byly rozzářené oči našich dětí.
Těší nás zájem dětí i rodičů o naši
školku a budeme se i nadále snažit pro
děti vymýšlet zajímavé činnosti, ve
kterých budou děti poznávat svět kolem
nás, učit se vzájemně respektovat a
pomáhat si.

bytostí. Prohlédli jsme si také Muzeum skřítků a po
schodech jsme sestoupili do peklíčka. Po prohlídce
Perníkové chaloupky jsme se vydali na Kunětickou
horu. Tady děti nejvíce zaujal veliký drak zavěšený
ve věži. Byl právě veliký vítr a tak se drak pohyboval a vypadal jako živý.Děti rády na výlet vzpomínají.

F

18. května jsme
připravili pro maminky
besídku ke Dni matek.
Děti maminkám zazpívaly, přednesly básničky a
daly maminkám přáníčka a dárečky.
19. května jsme se společně vydali na školní výlet. Letos byla naším cílem Perníková
chaloupka pod Kunětickou horou u Pardubic. Cestou autobusem jsme si zpívali a tak nám cesta
rychle ubíhala.Jaká byla naše radost, když jsme
konečně uviděli Kunětickou horu.V chaloupce jsme
si prohlédli krásné perníčky a děti mohly dokonce

F

P ŘÍSLOVÍ

O

M OUDROSTI

* Nevědět je špatné, nechtít vědět je horší.
* Nejtěžší je poznat sám sebe a nejlehčí je radit
druhému.
* Vědomosti získané v dětství jsou stejně pevné,
jako kdybys je vryl do pamětního kamene.
* Čím bystřejší hlava. tím tišší jayzk.
* Vysoké věže se měří podle délky svého stínu a

F

9. června jsme připravili spolu s Ochotnickým spolkem Šlégl Pohádkový dětský den na školní
zahradě a fotbalovém hřišti. Dětský den jsme
zahájili zpěvem oblíbených písniček za doprovodu
harmoniky a vozembouchu. Pak už začaly
soutěže. Děti plnily rozmanité úkoly u těchto
pohádkových bytostí: Beruška, Červená Karkulka,
velcí lidé podle počtu tech, kteří jim závidí.
* Čím více plodů má strom, tím více skláni
korunu k zemi.
* Raději s moudrým nosit kamení, než s
hlupákem sedět na hostině.
* Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba,
kdo si myslí, že dost umí začíná být trouba.
* Když ubývá sil, přibývá moudrosti.
* Největší moudrost je znát sebe samého.

Na závěr připojuji několik slov k
zamyšlení z knih Heleny Chvátalové Malá
povzbuzení pro mámy a táty.
Přirozená a láskyplná péče o děti,
jakkoli je občas únavná a nekonečná a vyžaduje
často odložení našich vlastních přání a ambic,
není oběť. Je to jedna z největších radostí života.
Děti si ze svého dětství nebudou pamatovat, zda se okna vždy blýskala a na stole byla
teplá večeře, ale chvilky pohody a radosti s
mámou a tátou si s sebou ponesou do života jako
láskyplný ochranný štít.
Děti věrně kopírují naše chování.
Snažme se, abychom se nemuseli sami před
sebou i dítětem stydět , až se v jejich hrách
poznáme.
Přeji všem čtenářům krásnou dovolenou a dětem slunečné prázdniny.
- V. Doležalová
* Moudřejší ustoupí, hloupý se hádá.
* Kdo toho ví mnoho, je obyčejně skromný,
kdo málo, je domýšlivý.
* Ztratíš-li ženu, najdeš jinou,
ztratíš-li rozum, sám jsi ztracen.
* Moudrý přemýšlí dříve, než jedná.
* Hloupý říká, co ví, moudrý ví, co říká
- vybrala V. Doležalová

Znovu otevøení kaplièky na Èlupku

Po dvou letech celkové rekonstrukce bude opět otevřena kaplička na Člupku. Stane
se tak v neděli 23.července, tj. před svátkem Anny, protože kaple bude zasvěcena Svaté
Anně. Bohoslužba se bude konat v 15.00 hodin za přítomnosti biskupského vikáře Františka Beneše z Litomyšle. Srdečně Vás zvu na tuto akci, abychom si společně připomněli historii této kapličky, protože se povedlo zrestaurovat všechen inventář kapličky. Určitě budete
nadšeni, co šikovný restaurátor dovede. Do budoucna jsme se s Otcem Františkem
dohodli, že by bylo vhodné každý rok na svátek Anny, který je vždy na Člupku spojen s
poutí konat na tomto místě mši. Doufám že nebude tedy problém udržet zase několik
desítek let tuto především kulturní památku pro potěchu oka (některým s vás i ducha).
Věřím, že my všichni ze Člupku budeme pyšni na to, že máme zase kousek vesnice pěkný,
a vy věřící, třeba zase dostanete chuť toto místo navštěvovat, třeba jen při májových mších,
které já jako dítě pamatuji . Nás jako děti to spíše svádělo k lumpárnám, něco babičkám
provést, ale přesně vidím ty bábinky jak denně celý květen večer chodily do kapličky, každá
s nějakou květinou v ruce, aby se tady pod vedením Lidušky Zavřelové pomodlily.
Kaplička je osvětlena jak uvnitř, tak zvenku ( tím se už většina z nás kochá již delší
dobu), a to díky práci pana Štusáka, zemní práce jsou spoluprací Standy Dědourka ml. a
Romana Suchánka, na zednickou činnost dohlížel pan Stráník, na opravě střechy pracoval
pan Zdeněk Sedláček a nyní mi je rádcem ve věcech církevních paní Anča Stráníková.
Tak jak byly v krabičce ve věži uloženy dokumenty z opravy poslední z roku 1892,
tak i nyní zde byly uloženy dokumenty, kdo, kdy a za jakou cenu kapličku opravil.

A nyní mi dovolte něco málo čísel k rekonstrukci:
Oprava střechy, okapy,svody,
hromosvody, vnitřní, venkovní
omítky, oltář, lavice, veškeré
obrazy , sochy, a ostatní
drobný inventář
CELKEM
Z toho dotace od státu
Náklady obce

Rok 2004

Rok 2005

326.856 Kč

103.777 Kč

430.633 Kč
150.000 Kč
280.633 Kč

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným místním občanům za spolupráci
(leckdy i zdarma) na naší kapličce, a těším se na přátelské setkání s Vámi všemi v
červenci u nás na Člupku.
- M.Jilgová

Tip na tøíhodinovou vycházku

Na Zhořském kopci u Plodrovy chaty stála za války rozhledna. Byl to triangulační
bod a měl sloužit k zaměření nacistického dělostřelectva. Díky Bohu již nebyl využit. Nacistické dělostřelectvo si naposledy zastřílelo blízko Lanškrouna. Z kopce Lázku byl cíl v obci
Drozdov. Tam dělostřelecký granát zabil občana z naší přízně.
Pod Plodrovou chatou začíná cesta Příčnice do Kozlova. Asi po kilometru na pravé
straně cesty je malý pomník. Tam skonal infarktem českotřebovský starosta pan Lang.
O 200 m dále po levé straně cesty as 20 m stál pomník. Zde byla zasažena bleskem slečna Gregarova z České Třebové. Byla tam na borůvkách v roce 1920 a schovala se před
bouří pod vysokou borovici. Dnes jen malá kupka kamení připomíná toto neštěstí. Vezměme
si z této události ponaučení „neschovávat se při bouři pod vysoké stromy“.
Kozlovská příčnice končí na silnici z České Třebové do Litomyšle. Vyjdeme dále k
chatě Maxe Švabinského. V restauraci se můžeme občerstvit a je-li pěkné počasí vystoupit
na blízkou rozhlednu. Překrásný je rozhled na zdejší krajinu a je-li abnormální viditelnost,
spatříme Kralický Sněžník a snad i Krkonoše s nejvyšší horou Sněžkou.
Tuto vycházku je možné zvládnout autobusem na Zhořský kopec a dále pěšky. Je
možné využít i cykloturistiky.
- Jaroslav Doležal

®

Spolek divadelních ochotníkù ŠLÉGL Nìmèice
Jak èert vyletìl z kùe ...

V závěru února 2006 jsme zahájili přípravy na nové
divadelní představení. Tentokrát jsme vybrali trochu
netradiční pohádku jak jinak než o boji dobra se zlem.
Představili se nám klasické pohádkové bytosti včetně čertů a čertic, mnohdy jinak než je známe z pohádek klasických. Čerti byli tentokrát hodní a
tu část nehodnou tvořil král a jeho generál.
Celkem patnáct aktivních herců se prodíralo od první čtené zkoušky až do
závěrečné generálky útrapy zapamatovat si text, rozpohybovat svá těla a
dát do role nejenom představy režiséra, ale také trošku sebe sama. Tentokrát se objevili tři noví členové, z toho ve dvou dětských rolí i náš případný dorost (Tereza Machačová a Jan Vytlačil). Oba zvládli své role čertice a čerta velice dobře a dalo by se říci, že byli i příkladem nám
zkušenějším, jak se vypořádat s trémou a obavami. Dalším novým
čertem (resp. čerticí) byla Laďka Ludvíková, která se své role zhostila s
velkým nasazením. Pohádku se nám podařilo zrealizovat prakticky po
dvou měsících a 22 zkouškách, což je vcelku rekordní termín.
Premiéra pohádky byla 6.května a repríza hned následující
den. Všechny nás velice mile překvapila účast diváků (za obě představení
téměř 460) a za to Vám všem moc děkujeme, že jste naše úsilí podpořili

S p o r t

-

svojí přítomností a pro nás tak krásným potleskem.
I když jsme si mysleli, že do září budeme mít divadelní prázdniny, sehráli jsme ještě další dvě představení v červnu. Jedno z nich bylo
v rámci akce ZD Sloupnice, na závěr každoročního výletu bývalých pracovníků, kteří jsou již nyní v důchodu, v Kulturním domě v Němčicích.
Druhé představení a pro nás všechny velice milé a příjemné, v
rámci benefičního festivalu „AMFITYJÁTR 2006“ v Litomyšli. Tuto akci
pořádala Místní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
ČR Litomyšl. V sobotu 10.června jsme v zámeckém parku v podmínkách pro nás nezvyklých, předvedli všem přítomným našeho „čerta“ a
ačkoliv jsme neměli oponu, světla, ozvučení a chybou techniky ani hudební doprovod pro své písničky, měli jsme pocit uspokojení, že jsme svou
přítomností pomohli dobré věci a podpořili dobrou věc. Rozhodli jsme se,
že drobnou finanční částkou přispějeme na konto tohoto sdružení.
Na podzimní měsíce máme již domluvená nějaké hostování v
okolí Němčic a určitě bychom chtěli tuto pohádku ještě jednou odehrát
přímo v Kulturním domě, pro případné zájemce, kteří nás ještě neviděli,
případně se chtějí přijít pobavit ještě jednou.
Přejeme Vám všem krásné období letních měsíců a dovolených a na podzim se s Vámi těšíme zase naviděnou.
- b.v.

V o l n ý

Němčický Blboun 0. ročník - jaké to bylo

1.dubna 2006 (tedy na apríla)
jsme uspořádali na sále kulturního domu v
Němčicích nultý ročník soutěže s velkým
nádechem recese pod názvem „Němčický
blboun 2006“. Jednalo se o pojídání
kynutých ovocných knedlíků tzv.“blbounů“ na
čas v kategoriích: muži, ženy a děti.
Připraveno bylo 200 ks vynikajících
knedlíků s opravdovými borůvkami, za
jejichž přípravu bychom chtěli ještě jednou
poděkovat paní Jandíkové ze Člupku. S hrůzou jsme si představovali, že se záměr
nesetká s odezvou a mi budeme muset „za
trest“ jíst blbouny až do vánoc ☺. Naštěstí se
tak nestalo a nakonec jsme byli až zaskočeni
ohromným zájmem, jak diváků, tak především soutěžících, kterých se přihlásilo
celkem 50. Pro přeslazené účastníky byly
připraveny klobásy z udírny, párky v rohlíku,
limonády a točené pivo. O příjemnou hudební atmosféru se po celé odpoledne až do
pozdních nočních hodin staral luxusním
výkonem DJ Tkadliy, kterému patří velké
DÍK.
Dětí soutěžilo 10. Rozdělili jsme je ještě
do tří věkových kategorií. V nejstarší kate-

gorii zvítězil Jan Pavliš, v prostřední Václav
Beneš a v nejmladší kategorii zvítězila Violka Jasanská. V kategorii žen se s kynutými
knedlíky popralo 17 závodnic. Nejlépe
připravená na toto klání byla a po zásluze
zvítězila paní Alena Kadrmasová. Kategorie
mužů byla přímo nabitá favority a

konkurence 23 jedlíků byla veliká. Namátkou zmíním největší borce, co jméno to v
oblasti gastronomie uznávaný pojem: bratři
Kadrmasovi, František Veselý, Václav
Provazník, Pavel Kumpošt, Luboš Soukup
atd. atd.
Zvítězil a titul „Němčického blbouna roku
2006“ v kategorii mužů získal v
rekordním čase 2:06 pan Pavel Kadrmas. V exklusivním interview, které
Pavel poskytl bezprostředně po závodu uvedl: ,,Čas bych měl ještě lepší,
ale nejvíc jsem se zdržel s prvním
knedlíkem, pak jsem zjistil, že se ty
blbouni ani nemusí moc kousat a dají
se polykat.“☺ Obdivuhodný výkon,
gratulujeme! Vítězové obdrželi
pamětní medaile a hodnotné ceny.
Ti kteří přišli, se velice dobře bavili a
svojí účastí povzbudili nás pořadatelé

è a s

k uspořádání
dalších netradičních
akcí. Takže recesi
zdar a Němčickému
blbounu
2007
zvlášť! ☺

)

- Za Sokol Němčice Mates Vytlačil.

Lesní brigáda

1. května jsme oslavili svátek práce netradičně
prací! ☺
Jelikož finančních prostředků není ve fotbalu
nikdy na zbyt a oslovování a spolupráce se
sponzory je čím dál těžší, domluvili jsme si
brigádu v lese. Jednalo se o stahování a pálení větví po těžbě
dřeva. Nakoupili jsme potřebné občerstvení, bez kterého by to
nešlo. Dle očekávání to byla převážně minerálka a energetické
müsli tyčinky ☺ a vyrazili jsme na čerstvý vzduch. Při práci nebyla nouze o legraci a myslím, že se tím dobře stmelil kolektiv lidí,
kteří se okolo němčického fotbalu pohybují.
Celkem jsme v lokalitě nad
Pazuchou uklidili 206,68 kubíků a vydělali
si tím pěkných 10.134,- Kč. Všem zúčastněným bych chtěl tímto poděkovat za účast
a těším se na další povedené brigády.
- Za Sokol Němčice Mates Vytlačil.

)
)

Blahopřání

B

V I. pololetí tohoto roku oslavil významné životní jubileum dlouholetý aktivní člen TJ
Sokol Němčice pan Josef Pokorný starší. I my se připojujeme k řadě gratulantů,
děkujeme za velice dobrou dosavadní spolupráci a přejeme především pevné zdraví ještě
- TJ Sokol Němčice
mnoho dalších let.

6

Tradičně byly tyto závody rozděleny do
dvou dnů. V sobotu startovali žáci a
dorost, druhý den junioři a senioři. My
jsme měli jediné želízko v ohni, a to
Lenku Jůzovou, takže jsme se zúčastnili pouze sobotní části. Celkem se zde
předvedlo 61 klubů z pěti zemí, to
znamenalo téměř 1000 závodníků,
takže konkurence
byla slušná.
KATA
Hned v prvním kole se Lenka přesvědčila
o tom, že to co stačí na medailové umístění na krajských závodech, spadá zde do průměru. Prohrála s
budoucí vítězkou této kategorie. V repasáži o třetí
místo se jí opět nepodařilo vyhrát, takže se mohla
začít plně soustředit na úspěch v kumite.
KUMITE
Po dlouhém a vyčerpávajícím čekání se
konečně dostala na tatami Lenčina kategorie starší

Národní pohár žáci
Trutnov
20. 5. 2006

Tento národní pohár byl letos prvním nominačním turnajem pro žáky na Mistrovství České republiky mládeže. Za náš oddíl startovali:

Lenka Jůzová
Pavel Suchánek

Naši závodníci jsou vlastně nováčci na
takovýchto závodech. Lenka se jich zúčastnila
podruhé a Pavel vlastně poprvé. Setkáte se zde s
celorepublikovou konkurencí. Sešlo se jí zde
opravdu hojné množství.

První část – kata

Pavel neměl lehkou konkurenci. Musel
se vypořádat s tím, že má asi nejsilnější kategorii
na těchto závodech a zhruba padesát dobrých
soupeřů. Nepodařilo se mu to. Vypadl v prvním
kole.
Lence se dařilo o něco lépe. V rovněž
velké konkurenci, která byla také jako Pavlova ka-

ZÁVODY KARATE

GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ
4. 2006

žákyně do 50 kg. V prvním kole Lenka narazila na mnohem větší
soupeřku z rumunského oddílu Chimia
Valce. Hned v úvodu inkasovala dvě
tvrdé rány, za což byla soupeřka
napomínána. I přesto se Lenka nevzdala a svojí aktivitou soupeřku zdolala
3:1 na body. Ve finálovém zápase
porazila soupeřku z tradičně silného
hodonínského oddílu stejným poměrem
bodů. Vyhrála tedy svoji kategorii a
zaslouženě si odvezla pěkný pohár a
zlatou medaili. Dále se měla zúčastnit
kategorie kumite bez rozdílu vah, ale
bolesti hlavy ji odradily a po převzetí
ocenění jsme vyrazili domů.

tegorie rozdělena do dvou „pavouků“, tzn. že se cvičilo současně na dvou tatami, se jí podařilo dvakrát vyhrát. Zvítězila hned v prvním kolem nad soupeřkou z tradičně silného oddílu Kamura–ryu. Ve druhém kole se střetla s
budoucí vítězkou celé soutěže. Prohra s ní znamenala pro Lenku postup do
velké repasáže, kde se jí podařilo jednou zvítězit a jednou prohrát. K umístění
na medailových pozicích to nestačilo. Konkurence ve starších žákyních,
zvláště na takovýchto závodech, je veliká a Lenka má rezervy, na kterých
musíme ještě hodně pracovat.
Setkali jsme se zde i se známými „liberečáky“ z budislavského letního soustředění, takže se nejen závodilo, ale i „plkalo“ o všem možném.
Liberecký oddíl má dlouhodobou tradici a vyrůstají v něm dobří závodníci.

Druhá část - kumite.

V kumite se dařilo Pavlovi lépe. První zápas po
slušném výkonu těsně prohrál s budoucím vítězem. V
repasáži o třetí místo se setkal s fyzicky větším a zdatnějším
soupeřem a psychicky to na něj silně zapůsobilo. První půlka
zápasu byla odevzdaná, v druhé se sice vzpamatoval, ale již
se mu nepodařilo obrátit skóre ve svůj prospěch. Je nutné
podotknout, že bojoval až do konce a podal dobrý výkon.
Lenka se v prvním zápase po nevyrovnaném výkonu
protrápila k vítězství. Ve druhém se střetla s o něco vyšší
závodnicí z Liberce – Julčou Jiravskou. Holky se dobře znají a
zápas byl vcelku vyrovnaný. Lenka nakonec vyhrála 3:1. Tento
zápas ji dovedl do finále, kde už nic neponechala náhodě. Svoji
soupeřku vyprovodila ze zápasiště výsledkem 4:0. Byl to její
nejlepší zápas. Zaslouženě vyhrála a odvážela si v krátké
době už druhé prvenství v soutěži kumite, což by ji mělo snad
stačit k nominaci na MČR.
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