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Vážení spoluobčané,
letos se již podruhé setkáváme na stránkách našeho obecního zpravodaje.
Původně jsem chtěl napsat, že se setkáváme po právě proběhnuvším jaru
před nastávajícím létem, ale ono vlastně žádné jaro nebylo a kdo ví, jak to
bude s tím létem. Zima, i když to na první pohled nevypadalo, se držela zuby
nehty. Po několika málo slušných dnech začalo pršet a vlastně propršel celý
květen. Máme půl roku 2010 za sebou a v podstatě se nedalo nic moc dělat.
Nezbývá, než věřit, že alespoň druhá polovina letošního roku se vyvede o něco
lépe.
Bohužel, ve stejně “pozitivním“ duchu budu ještě chvilku pokračovat.
Stejně jako nám nepřeje letošní počasí, ani naše příjmy mnoho optimismu
nevzbuzují. Dle posledních informací k 31.5.2010 máme příjmy ještě o cca 3%
nižší než byly ve stejném období loňského roku. Jsme hodně limitováni prázdnou kapsou. Nejprve se snažíme zajistit chod obecního úřadu, provoz základní a mateřské školy, vodovodu a kanalizace, zaplatíme elektrickou energii a
plyn a moc nám toho nezůstane. Doplatili jsme postupně závazky z roku 2009.
Hlídáme splátkové kalendáře splácených úvěrů, a když tohle všechno
sečteme, tak je v kase prázdno. Pořizujeme a objednáváme jen to, co je
nezbytně nutné. Do toho vám vpadne nečekaná oprava části střechy MŠ a již
opět přemýšlíme, kudy z bludného kruhu ven. Ale začátek roku, cca do
měsíce května, je vždy velmi hektický, stejně jako každý rok. Ale situace se
vždy s příchodem některých daňových i nedaňových příjmů v 2. polovině roku
vždy o něco zlepší, ale žádné bujaré jásání to tedy rozhodně nebude. Bohužel
vlivem nepříznivého počasí dost výrazně zaostáváme i za plánem činností.
Měli jsme již dávno mít hotové drobné úpravy u MŠ v Němčicích a úpravy
veřejného prostranství na Člupku. O sekání veřejné zeleně ani nemluvím. Díky
onemocnění projektanta se nám prodlužuje i zpracování PD na chodník ve
Zhoři. V řízení je výměna oken na kapli v Němčicích a výstavba minule
zmiňovaných čekáren.
Další starosti nám kromě jiného přinesly i květnové intenzivní deště,
které opět poukázaly na nutnost hledání opatření proti omezení nebo zmírnění
účinků přívalových dešťů na některá místa v obci. Jedná se především o
lokality na Podrybníku, u čp. 97 v Němčicích, střed Člupku a další. Někde by
stačily jednoduché terénní úpravy, někde rozšíření propustí, někde to vypadá
(Člupek) na kompletní řešení většího rozsahu. S něčím si v rámci svých
možností pokusíme poradit si sami. Dále předložíme opětovné požadavky
SUS Pardubického kraje na obnovení, rozšíření propustí u čp. 122 a 86 v
Němčicích a probírání částí příkopů. Výraznou, mnohdy neřešitelnou komplikací představují majetkové vztahy. Uvidíme, co se nám podaří a co ne, ale
tahle část naší činnosti začíná mít čím dál větší význam. Hlavně bychom potřebovali, stejně jako mnozí ostatní, alespoň trochu přijatelné počasí.
V řízení je dokončení PD na výstavbu u hřbitova v Němčicích. Tuhle
letitou záležitost bychom potřebovali již dovést do nějakého hmatatelnějšího
konce. Stejně tak se pracuje i na základním materiálu pro další rozvoj školského areálu. Sám jsem zvědavý, k jakým podkladům a hlavně číslům dospějeme.
Do konce června podáme projekt na rekonstrukci některých účelových
komunikací v rámci dotačního titulu na podporu problémových regionů Pardubického kraje. Dotační titul podporuje rozvoj podnikatelského sektoru a my
předpokládáme, že tento sektor se bude na tomto projektu i dle svých
možností podílet. Pro obce do 500 obyvatel je vypsán dotační titul na obnovu
a rekonstrukci místních komunikací. Pro obce nad 500 obyvatel bohužel ne,
škoda. V případě, že budeme úspěšní, mohlo by jít o poměrně slušnou dotaci
v řádu několika stovek tisíc Kč. Když jsme u cest, před dokončením je

částečná oprava polní cesty “Trhovice“, kde se nám úseky v délce cca 200 a
150 podařilo zvýšit a povrch upravit tak, aby byl konečně sjízdný. Neprobíhalo
vždy úplně všechno dle “příruček“, ale asi takhle bych si představoval
upravenou polní cestu. Doufám, že nám v tomhle stavu alespoň chvilku
vydrží. Řešíme ještě možnost dodělání příkopů. Rádi bychom v těchto postupných opravách pokračovali a dostali tuto cestu nad terén okolních polí, aby
již nadále neplnila funkci vodoteče.
V letošním roce proběhne oprava komunikace od Němčic přes Zhoř,
zhruba k ceduli konec obce Němčice, Zhoř. Blesk z čistého nebe a najednou
se dalo všechno do pohybu. Na konci Němčic, na Člupku směrem do kopce na
Zhoř by měla navazovat na stavbu – “Silnice II/358 - zpevnění svahu“. K této
stavbě vám bohužel prozatím nic neřeknu, je ticho po pěšině. Uvidíme co
bude, až se konečně začne se stavbou. Abych nezapoměl, před opravou
komunikace probíhá rekonstrukce vodovodního řadu ve Zhoři v nezbytném
rozsahu. Jsou tam plánované i celkové uzavírky se souvisejícími objízdnými
trasami, což “Zhořákům“ dozajista způsobí určité problémy.
Za poděkování stojí aktivita místních obyvatel ve Zhoři, kde si svépomocí za mírné obecní finanční podpory budují velmi hezké dětské hřiště.
Vzniká tak velmi příjemné zázemí, vhodně doplňující stávající rodinnou zástavbu, zázemí pro malé i velké. Za sebe i za zastupitelstvo mohu jen podotknout, že v případě, že občané příjdou s nějakým takovým obdobným
záměrem, budeme se snažit vždy tyto aktivity v rámci skromných obecních
možností podpořit.
Máme nový Územní plán obce Němčice, který je v souladu se stávajícím stavebním zákonem a dalšími legislativními normami. V současné době
na základě požadavků, byly zahájeny práce na změně č.1 tohoto územního
plánu, která by měla obsahovat změnu části pozemků ve Zhoři pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny a rozšíření farmy ZD v Němčících pro potřebu výstavby bioplynové stanice. Výstavba fotovoltaické elektrárny je situováno mimo
část obce Zhoř, směrem na Svinnou. Její výstavba a provoz po dokončení
stavby nebude zásadním způsobem rušit prostředí vlastní obce, nebude vidět,
tedy dojde-li na vlastní realizaci. To samé by mělo platit i o bioplynové stanici,
i když určitému zatížení zásobovacích tras k farmě ZD se zde asi nevyhneme.
V tom by mohla ulehčit plánovaná víceúčelová komunikace – cyklostezka od
Vlčkova. V každém případě se občané budou moci vyjádřit v rámci řádných
termínů při schvalování této dokumentace, proto sledujte vývěsky obce a elektronickou vývěsku obce.
R 35 stále stejná písnička. V květnu proběhlo na Pardubickém kraji
opět jednání k výběru trasy koridoru R 35 v okolí Litomyšle. Původní trasy
zrušil správní soud na základě žaloby soukromého zemědělce p. Vaňouse
(zajisté sledujete). Tak se jen oprášily původně navržené trasy doplněné třemi
dalšími, které jak se zjistilo, jsou neproveditelné a jednání se vrátilo opět k těm
2 původním (bližší u Litomyšle a vzdálenější od Litomyšle, mezi Kornicemi a
Němčicemi). Obec se k celé záležitosti již vyjadřovala a bylo jí sděleno, že její
námitky jsou neopodstatněné, neboť se koridor nenachází na našem katastrálním území. Naše připomínky a připomínky našich občanů jsou ale posuzovány v rámci vlivu R 35 na životní prostředí, v rámci procesu, který právě v
této době probíhá. Naše stanovisko zůstává nezměněno a s novým
trasováním u Kornic nesouhlasíme. Toto stanovisko budeme opět prezentovat
při jednání s dotčenými orgány státní správy, které nás opět čeká. Ať již to
dopadne jakkoliv a silnice R 35 bude tam nebo vedle, pro nás nejdůležitější
otázkou zůstává výstavba případného přivaděče k souměstí Ústí nad Orlicí a
Česká Třebová. Tak tam je situace naprosto nepřehledná, jestli ten “nezbytný“
přivaděč je nebo není potřeba, odkud kam povede apod. Budeme pečlivě
celou situaci sledovat.
Další pecka – Parlamentní volby 2010. Od slov k činům je velmi
daleko. Strašák řecké krize asi zafungoval. Začátek vypadá až moc růžově.

Uvidíme co bude. Faktem ale je, že v tuto chvíli je šance něco pro tuhle zemi
udělat, bude-li politická vůle!?? Tak se nechme překvapit, ale moc velký optimista nejsem.
Podle posledních informací úspěšně pokračují i práce na PD na výstavbu protierozních opatření na katastru obce naší obce. S vidinou přívalové
vlny na Člupku po květnových deštích, budu muset tuto událost prokonzultovat
se zpracovatelem PD a hlavně prověřit hloubku zpracování navrhovaných
opatření pro tuto část obce. Doufám, že se všichni dočkáme i vlastní výstavby
těchto opatření, která by nás měla většiny “květnových zážitků“ ušetřit. Jde to,
ale jde to hodně ztuha a pomalu. Opět od věcí k činům je hodně daleko.
Další záležitostí, která vzhledem k narůstajícím cenám energií, především ceně el. energie začíná být pro nás alarmující, je průnik povrchových vod
do kanalizace mezi koncem Němčic a bývalou prodejnou na Člupku. Hledali
jsme místo nějakého výrazného průniku do kanalizační stoky pomocí
kamerového systému, ale nic takového jsme nenašli. K průsaku dochází postupně v jednotlivých napojení kanalizačních trubek, v napojení trubek do
šachet a v napojení kanal. přípojek, které nejsou dostatečně těsné. Vzhledem
k výšce spodních vod a i díky blízkému potoku je situace taková jaká je.
Budeme hledat opatření, abychom tyto průsaky omezili, nejlépe úplně
odstranili, abychom na ČOV nečistili čistou vodu. Obávám se ale, že to stejně
jako všechno bude dosti finančně náročné. Zkusíme něco vymyslet, jedná se o
cca 1,3 km kanalizační stoky.
Sportovní areál – opět budu hudrovat na nepřízeň počasí. Na
sportovišti jsme se vlastně moc nepohnuli. Udělali jsme vodovodní přípojku k
nově budovanému hřišti pro míčové hry, včetně uložení kabelového vedení pro
venkovní osvětlení. Další předpokládané drobné práce nám s přehledem
překazily neustále zmiňované intenzivní deště. To samé platí i pro dokončení
přístupové komunikace ke sportovišti asfaltovou drtí, jak jsme dosud slibovali.
Co nás čeká a nemine. V právě proběhlém začátku letošního roku
jsem si vybral tak trochu oddechový čas. Snažil jsem se dotáhnout a dořešit
některé záležitosti. Něco se mi podařilo, ale pár věcí mě ještě čeká. Když se mi
již zdálo, že mám nadosah dokončení, důležitých úkolů, tak díky nemoci opět
budu dohánět to, co jsem již málem skoro dohonil. Přesto v tuto dobu je potřeba pořádně si rozmyslet, které záležitosti budeme řešit a v jakých prioritách.
Není to jednoduché, protože všechno bude stát peníze a ne zrovna malé. Naše
úvěrové kapacity jsou do příštího roku vyčerpány (příští rok uhradíme zůstatek
úvěru za rekonstrukci ČOV). Jak jsem již několikrát zmiňoval, budeme muset
hledat zastání, v případě spuštění nějakého ekonomicky náročnějšího projektu u Pardubického kraje. Dotace a evropské peníze jsou významnou pobídkou
pro rozvoj obcí a měst, ale vždy musíte mít svoje prostředky na doinvestování
vám příslušné částky na celkovém projektu. Musíme být velmi pečliví při
stanovení priorit rozvoje obce na další roky a precizní při hledání svých
finančních možností. Vše je potřeba pečlivě uvážit, stanovit zdravý finanční
plán a dát se do investičních akcí, které budou přínosem pro obec a naše
občany (např. rozvoj a rekonstrukce školského areálu s důrazem na energetické úspory). Jsem přesvědčen, že letošní rok bude velmi důležitým rokem,
rokem příprav pro další rozvoj v příštích letech. Nic se nemá uspěchat, peníze
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se dají sehnat na ledacos, důležité je, je efektivně využít. Nezapomínejme, že
mnohokrát, když něco postavíme, okamžitě se připravíme o další volné
prostředky, které jsou využity na zajištění provozních nákladů nově vzniklých
zařízení. Drtivá většina našich investic bohužel negenerují finanční prostředky,
ale naopak je spotřebovává.
Snažíme se sledovat i všeobecné dění v obci. Neustále mi čím dál víc
přichází na mysl jedno staré přísloví, a to: “že každý by nejdříve měl začít sám
u sebe“. Tahle stará pravda podle mě platí čím dál víc i v dnešní době. O to je
to těžší. Je těžké si přiznat, že každé “já“ není absolutně dokonalé, přestože si
to o sobě obvykle každé “já“ dost často myslí. Se zájmem sleduji, jak je spoustu lidí přesvědčených, že to co dělají a říkají je vždy to jediné a správné a
každý kdo dělá něco jinak, nebo něco jinak říká je špatně a je to vůl a lump.
Spoustu jednotlivců si tu vytvoří svůj pohled na věc nebo záležitost a tak to
podle něho je. Když se někdo snaží vůči tomuto přesvědčení něco namítat, tak
se se zlou potká, protože předkládané argumenty druhé strany jsou buď lživé,
nebo se raději vůbec nepřipouští. Sám vím, nebo se domnívám, že tuším, jak
je těžké pochopit někoho druhého a podívat se na věc, podle mě jasnou z jeho
úhlu pohledu. Pak může být jeden i dost překvapený, jak něco může z odvrácené strany vypadat a to výrazně odlišně od pohledu z lícové strany. Někdy je
to opravdu překvapivé zjištění, stejně ale někdy při sebevětší snaze některé
činnosti a jednání nepochopím, byť se nejedná o žádné dramatické situace. Se
znepokojením sleduji, podle mě, úplně nesmyslné potyčky mezi jednotlivci,
skupinami či většími skupinami. V těchto případech se mi nedostává ochoty,
vzájemného pochopení a tolerance, snahy se domluvit, či taktně s velkorysým
nadhledem některé záležitosti řešit nebo i přejít. Naopak mám pocit, že spoustu lidiček se vžívá radostně do role topičů, kteří pod kotel svárů, lží a výmyslů
přikládají polénka. Máme najednou spoustu kvalifikovaných znalců a soudců,
kteří okamžitě vědí jak se věci mají. Díky svému přesvědčení a jistojisté pravdě
“neomylně“ najdou, označí a odsoudí viníka. Ukončeno, poprava a exekuce.
Hlavně se neohlížet a jeviště je opět připraveno k další exekuci. Jak prosté.
Bohužel tohle děláme vědomě nebo nevědomě často. A zde se opět nabízí
jedno z rčení: “čím hůř, tím líp“. A co nevím, to si vymyslím, sousedka povídala
a ta to musí vědět, atd. Jen si osolme ten svůj krajíc, dokud ještě, byť stále
menší a menší, máme. Až nebudeme mít krajíc, tak předpokládám, že se
pustíme sami do sebe. Ale pevně věřím, že se zlepšujícím se počasím a s
přibývajícími paprsky slunce, rozehřejí se ukřivděné dušičky a čerstvý teplý
větřík odnese mraky ze zamračených a zasmušilých obličejů. Začíná jedno z
nejhezčích období v kalendářním roce, tak si ho užijme a najděme si každý
chvilku pro zamyšlení nad sebou samým.
S přáním pěkného počasí a příjemného prožití letních měsíců se s
vámi loučím a budu se opět těšit na další setkání s vámi.
S pozdravem
- Ing. Josef Racek, starosta obce
P.S.: Tu daň z nemovitosti jsme nezvedli my, ale vláda p. Fišera, v tom opravdu nejedeme!
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v období březen - červen sešlo celkem 3x. - Přijatá usnesení.
c) ZŠ a MŠ Němčice, příspěvková organizace obce – hospodaření v rámci
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
poskytnutého příspěvku obce
hlasování - (pro – proti – zdržel se)
d) Příjemci dotací obce – využití a vyúčtování dotací dle podmínek uveC Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12dených ve smlouvách o dotaci (9-0-0)
2003692/VB/3 dle předloženého návrhu (9-0-0)
C Rozpočtový výhled obce na roky 2011-2015 dle návrhu. (9-0-0)
C hospodaření v obecním lese v roce 2009 dle předloženého vyúčtování. C umístění fotovoltaických článků na střeše domu čp. 16 ve Zhoři. Žádost č.j.:
Příjmy 469.737 a výdaje 260738 (bez DPH). (9-0-0)
63/2010/St, došlá dne 30.1.2010. (9-0-0)
C činnost na rok 2010 dle předloženého návrhu. (9-0-0)
C finanční příspěvek SONS Česká Třebová ve výši 1.000,- Kč. Dotace
C vyúčtování obecního plesu. Zisk 5.100,- Kč bude předán do pokladny obce. podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 67/2010/St, došlá dne 1.2.2010. (9-0-0)
(9-0-0)
C výstavbu rodinného domu na p.p. 361/21 v Němčicích, Zhoři, k.ú. Zhoř u
C rozpočet na rok 2010 dle předloženého návrhu.
České Třebové dle předložené situace. Žádost č.j.: 55/2010/St, došlá dne
Příjmy
10 994 930,- Kč
21.1.2010.(9-0-0)
Výdaje
9 824 930,- Kč
C zvýšení odměny za prováděné práce v MŠ o 35%, oproti stávajícímu stavu.
Financování
1 170 000,- Kč
Žádost č.j. 97/2010/St, došlá dne 9.2.2010. (9-0-0)
Rozpočet je schválen jako ziskový, kde zisk je použit na úhrady úvěru obce. C příspěvek na činnost mat. vybavení ve výši 2.500,- Kč, Merkuria Union,
Dále byly schváleny závěrečné ukazatele pro:
s.r.o., Domov seniorů “Pohodlí“. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.:
a) Obec Němčice – dodržení schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých
87/2010/St, došlá dne 4.2.2010. (9-0-0)
kapitol rozpočtu
C výstavbu haly pro skladování slámy na p.p. ZE č. 646/1 v Němčicích dle
b) SDH, organizační složka obce – dodržení hospodaření v rámci položek předběžného návrhu. Žádost ze dne 10.2.2010. (9-0-0)
kapitoly
C záměr na výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 2 kW v Němčicích,

místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové dle předložené situace, na části
p.p. 400. Žádost převzatá dne 17.2.2010. (9-0-0)
C schválilo zpracování Změny č. 1 ÚP Němčice, kde bude zahrnuta změna
využití pozemku pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na části p.p.400 v
Němčicích, místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové dle předběžné situace. Žádost převzata dne 17.2.2010. (9-0-0)
C schválilo příspěvek do Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 20 Kč/občana, v
celkové výši 15.640,- Kč.(9-0-0)
C Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci č. PAAK/AR1/009/02. (9-0-0)
C Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma na pozemcích PK
č. 362/1 a KNč. 1594 v Němčicích , k.ú. Němčice u České Třebové .(9-0-0)
C úpravu nájemních smluv, snížení o DPH, nájemncích smluv na kadeřnictví
a masáže v KD Němčice, na doporučení kontroly finančního úřadu. (9-0-0)
C dotaci Spolku divadelních ochotníků Šlégl Němčice ve výši 16.500,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 645/2009/St. (9-0-0)
C pořízení materiálního vybavení pro SDH Němčice v rámci schválených
položek rozpočtu na rok 2010. Žádost č.j.: 607/2009/St. (9-0-0)
C dotaci na materiální vybavení družstva stolního tenisu ve výši 11.250,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 634/2009/St. (9-0-0)
C dotaci na materiální vybavení šachového oddílu TJ Sokol Němčice ve výši
5.250,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 616/2009/St. (9-0-0)
C dotaci na činnost oddílu šipkařů ve výši 6.750,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádosti č.j.: 608/2009/St, došlá dne 15.10.2009. (9-0-0)
C dotaci na činnost a materiální vybavení oddílu Samurai klub, ve výši 7.500,Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 606/2009/St. (9-0-0)
C fin. příspěvek na činnost hokejovému oddílu Němčice ve výši 11.250,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 609/2009/St. (9-0-0)
C schválilo příspěvek na činnost svazu včelařů, organizaci Litomyšl ve výši
1.500,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 698/2009/St. (9-0-0)
C příspěvek na činnost Salvia Svitavy ve výši2.500,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 32/2010/St, došlá dne 12.1.2010. (9-0-0)
C příspěvek na činnost a mat. vybavení ve výši 1.000,- Kč, SONS ČR, odbočka Česká Třebová. Dotace podléhá vyúčtování. Žádost č.j.: 67/2010/St. (9-00)
C podání žádosti o pronájem p.p.č. 751/1 v Němčicích, Člupku od PF ČR pro
potřeby výstavby opěrné zdi a chodníku. (9-0-0)
C příspěvek na rozšíření dětského hřiště ve Zhoři ve výši 18.750,- Kč.
Požadavek na zastupitelstvu obce. Dotace podléhá vyúčtování. (9-0-0)
C žádost na poskytnutí revolvingového úvěru ve výši300 000,- Kč od
Komerční banky na dobu 1 roku na překlenutí dočasného nedostatku
finančních prostředků. Zajištění úvěru bude provedeno blankosměnkou.(6-0-0)
C pořízení Změny č. 1 územního plánu Němčice. Seznam záměrů a podnětů,
které budou předmětem této změny č. 1 je uveden v předloženém návrhu.
Zastupitelstvo obce Němčice ukládá starostovi obce Němčice, aby požádal
MěÚ Litomyšl,odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního
plánování v souladu s ustanovením§ 6, odst. 1, písm. c), zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů o pořízení Změny č. 1 ÚP Němčice. Zástupcem obce určeným ke spolupráci s pořizovatelem určuje starostu obce
Němčice Ing. Josefa Racka.(6-0-0)
C nájemní smlouvu č. 48 N 10/50 o pronájmu p.p.756/1na Člupku od
Pozemkového fondu ČR. Bližší v nájemní smlouvě. (6-0-0)
C Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění tech. vybavení pro šíření internetu na
komíně kotelny za ZŠ Němčice, pronájem ve výši 10.000,- Kč./rok. (6-0-0)
C Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění tech. vybavení pro šíření internetu na
věži kaple na Člupku, pronájem ve výši 3.000,- Kč. (6-0-0)
C Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění tech. Zařízení pro šíření internetu na
střeše čp. 26 ve Zhoři, pronájem ve výši 4.000,- Kč/rok. (6-0-0)
C předběžně prodej p.p. 115/1 v k.ú. Němčice u České Třebové. Prodej bude
zveřejněn na úřední desce obce a následně projednán v Zastupitelstvu obce.
Žádost č.j.: 137/2010/St, došlá dne 24.2.2010. (6-0-0)
C Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 45/2003/O O nakládání s komunálním odpadem
mezi obcí Němčice a LIKO Svitavy a.s., odměna za prováděnou činnost v
celkové výši 488.400,- Kč (vč. DPH). (6-0-0)
C Smlouvu o dílo na skácení a úklid 9 kusů topolů u Končinského potoka v
ceně díla 6.300 Kč. Bližší ve smlouvě. (6-0-0)
C schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2010 od Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 4.000,- Kč na oslavy 125. výročí k založení SDH Němčice.(6-0-0)
C předběžně návrh Směnné smlouvy na majetkové vypořádání u čp. 72 v
Němčicích. Bude zveřejněno na úřední desce obce a následně projednáno v
Zastupitelstvu obce. (6-0-0)

C

zahájení přípravy k PD na zateplení, úpravy objektů aokolí školského
areálu, včetně výstavby bytů na MŠ a tělocvičny na bývalé kotelně. (6-0-0)
C Zastupitelstvo obce Němčice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) za použití § 43 odst. 4 a
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2
písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Němčice a s jeho
odůvodněním
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního
plánu Němčice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
III. se rozhodlo vydat územní plán Němčice formou opatření obecné povahy
č. 1/2010.
C zrušení výběrového řízení na prodej p.p. 346/2 v Němčicích, místní části
Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové z důvodu nezájmu vítěze řízení.
C Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720401840 ze dne 30. června 2009.
Bližší v Dodatku č. 1 a smlouvě.
C Provozní řád Sportovního areálu Němčice dle předloženého návrhu.
C vyjímku v počtu žáků ve třídě MŠ, zvýšení počtu žáků ve třídě MŠ na 28
C podání žádosti na Pardubický kraj o zvýšení celkové kapacity MŠ na 45
žáků a zvýšení celkové kapacity školní jídelny na 90 obědů denně.
C návrhy Dohod o poskytnutí dotací z prostředků obce Němčice v odsouhlasených objemech při schvalování rozpočtu obce Němčice na rok 2010.
C návrh Směnné smlouvy na majetkové vyrovnání u čp. 72 v Němčicích.
Směna p.p. 50/12 o výměře 9 m2 za část p.p. 1670/1 o výměře 1 m2 a za p.p.
41/3 o výměře 65 m2 dle předloženého ocenění pozemků, s doplatkem ve
prospěch obce.
C Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení veřejného
rozhlasu, prodej p.p. 73/8 o výměře 217 m2 a p.p. 73/6 o výměře 20 m2 za
celkovou cenu 9.242,- Kč. Bližší ve smlouvě.
C Kupní smlouvu na prodej p.p. 115/1 o výměře 495 m2za celkovou cenu 8.815
Kč/m2. Bližší ve smlouvě.
C Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení vodovodního řadu, prodej p.p. 636/4 o výměře 239 m2, 636/5 o výměře 361 m2a p.p.
636/12 o výměře 90 m2 za celkovou cenu 27.600,- Kč. Bližší ve smlouvě.
C předložený návrh na umístění stavby RD a garáže na p.p.č. 361/28,33,35 a
36 ve Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové.
C předloženou PD na ,,Obnovu silnice II/358Zhoř – Němčice“ a návrh objízdné trasy v nezbytném rozsahu.
C uzavření MŠ o velkých prázdninách od 19.7.do 20.8.2010. Žádost č.j.
206/2010.
C prominutí nájmu za sál na akci ,,Setkání přátel a kamarádů Němčice“, které
se uskuteční dne 21.5.2010. Žádost č.j.: 219/2010 došlá dne 12.4.2010.
C předběžně prodej části pozemku č. 83/7 a 92 u čp. 8v Němčicích. Prodej
bude po zaměření probíhat standardním způsobem. Žádost č.j.:
246/2010došlá dne 23.4.2010.
C umístění zařízení občanského sdružení Němčice.Net pro přenos internetu
na komíně kotelny školského areálu za podmínek stejných pro oba poskytovatele této služby. Bude uzavřena nájemní smlouva. V případě problémů v
poskytování služeb bude obnoveno jednání s oběma provozovateli zařízení.
Žádost č.j.: 230/2010 došlá dne19.4.2010.
C Dodatek č. 2 k OZV 9/2007, ze dne 6.12.2007,o poplatku TKO, dle předběžného návrhu.
C Rozpočtovou změnu č. 1/2010 obce Němčice dle předloženého návrhu.
C Dodatek č. 001 k Smlouvě o připojení č. 10NN402183222 a Dodatek č. 001
k Smlouvě o dodávce č. 10CEZDI02183341,Smlouvy k čp. 162 v Němčicích.
C Smlouvu o připojení č. 10NN402376032 a Smlouvu o dodávce č.
10CEZDI02376041, smlouvy k čp. 161 v Němčicích.
C Dohodu o poskytnutí finančních prostředků na docházku žáků do ZŠ v
České Třebové ve výši 13.200 Kč.
C podání žádosti o dotaci na rekonstrukce obecních cest, přístupů k podnikatelským subjektům v Němčicích a Zhoři v rámci programu přípravy realizace
rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického
kraje.
- OZ

Budoucnost obce Němčice?!
Celou společností otřásají slova o krizi, utahování opasků a nejisté budoucnosti. Chtěla bych Vám "něco" z té budoucnosti přiblížit. Ne celospolečenské,
ale té naší, němčické. Pevně doufám, že ji nebudeme považovat za sci-fi, že
se nám ji podaří naplnit.
1.Školský areál
Školský areál potřebuje rekonstrukci. Obecní úřad se rozhodl realizovat
celkovou rekonstrukci tohoto areálu, a proto zadal vytvoření projektové dokumentace se zaměřením na úspory energií, která obsahuje: zateplení stěn a
stropů, výměnu oken a dveří ( již dnes máme k dispozici "velmi" příznivou cenovou kalkulaci za montáž plastových oken a dveří), nástavbu bytů na MŠ
(včera se mě kolegyně ptala, kdy už budou v Němčicích stát nějaké byty,
protože v Litomyšli ji na koupi bytu učitelský plat nestačí). K realizaci tohoto
projektu počítáme s programem Zelená úsporám, snad na podzim budeme
moci říci: “Povedlo se!"
2.Protipovodňová opatření
Řešení této otázky nezávisí pouze na Obecním zastupitelstvu, ale čeká se na
zařazení do investičního plánu Ministerstva zemědělství. Rozhodnutí
očekáváme kolem léta. Zpracovává se také projektová dokumentace, která
spadá do oblasti protierozních opatření a měla by řešit přívalové deště. Náklady se pohybují v desítkách milionů, pro obec 4-7 mil. Kč.

k zamyšlení...

3.Veřejná prostranství
Bolavé místo. Čekárny pro zastávky linky Sloupnice - Němčice - Litomyšl se již
stavějí. Maminky s kočárky, babičky snad potěší lavičky, které bychom rádi
umístili do středu obce. Prostranství na Člupku je před dokončením, no a ve
Zhoři si za naší finanční pomoci mohou děti hrát a maminky na ně v klidu
dozírat.
4.Komunikace
Obec Němčice podala žádost o dotaci na rekonstrukci šest komunikací a zpracovává se projektová dokumentace pro výstavbu chodníků na Zhoři.
5. Podpora složek v obci
Z mého pohledu je tento bod 100% naplněn, snažíme se o komunikaci a vzájemnou pomoc, vyváženost pro všechny složky. Co je ale velkým nedostatkem
Němčic - vzájemná nevraživost. Ale to už je otázka každého jedince (nebo za
to může Obecní úřad!)
Jsem si vědoma toho, že můj přízpěvek je napsán v podmiňovacím způsobu.
Věřte mi, raději bych užívala způsob oznamovací, v některém případě i rozkazovací (také zanadávám na Obecní úřad, ale převzala jsem odpovědnost, tak
se k tomu musím i postavit).
Nepatřím mezi optimisty, ale s Vámi všemi bych ráda v dalších číslech Zlatého
pásku četla slova Zadařilo se!!!
- Dana Urbánková

Síla slabých
Letošní volby do poslanecké sněmovny se zcela jistě staly pro
mnoho lidí námětem k přemýšlení. To co se zdálo po dlouhou dobu
naprosto neovlivnitelné se najednou, jako mávnutím kouzelného
proutku, změnito. Politici, jejichž tváře na nas bohorovně shlížely
ze spousty předvolebních bilboardů i televizních obrazovek, najednou zmizeli, jakoby vůbec nebyli. Naopak jména z posledních míst
kandidátek najednou tváře dostala.
Jak se to mohlo stát, že osvědčení političtí matadoři z prvních míst
kandidátek byli nahrazeni málo známými “nosiči vody” z jejich
konce? Je to docela jednoduché. Voliči si konečně uvědomili, jakou
silou je udělování preferenčních hlasů (“kroužkování”) při volbách.
Pochopili, že mají v ruce zbraň proti stranickým sekretariátům,
které na přední=volitelná místa prosazovaly místo osobností stále
stejné, okoukané obličeje lidí, kteří si z politiky udělali dobré
bydlo.
V letošních volbách voliči tuto zbraň poprvé masivně použili a z
hysterických reakcí některých nezvolených novodobých papalášů
to vypadá, že ťala skutečně do živého.
Proč se tak stalo lze jen odhadovat. Částečně tomu jistě napomohlo v celé společnosti rozšířené celkové znechucení politikou, ale
hlavní “vinu” budou mít zřejmě moderní komunikační techologie,
tedy hlavně internet a různé sociální sítě na něm provozované,
které dovolují lidem rychle a efektivně se domluvit. Na druhou
stranu je třeba přiznat, že letošní první vlna přidělování preferenčních hlasů (od konce) měla spíš formu kobercového náletu, ale
jako všechno na světě, je třeba se naučit i uvážlivému přidělování
preferenčních hlasů.
Tak vida, obyčejné malé kolečko tužkou na správném místě a jaká
síla se v něm skrývá. Gratuluji občaům této republiky k znovunabytí vědomí vlastní síly a důležitosti a přeji nám všem, aby to
vydrželo co nejdéle.
.:FŠ:.

Prodej vèelího medu
(od 2. poloviny července)
Med květový
á 80,- Kč
Med šlehaný
á 90,- Kč
Med lesní
á 80,- Kč
(ceny jsou bez sklenice)
Možno zakoupit u:
Michal Fikejz, Němčice 9
Martina Junková (po dohodě i na OÚ)

Kontakt: 608 05 22 11

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 28.-29.5.2010
Strana
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana 34
KDU – ČSL
Strana Práv občanů ZEMANOVCI
Strana svobodných občanů
Suverenita – blok J. Bobošíkové,
Česká pirátská strana
Volte pravý blok
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Občané CZ

Němčice
83
39
50
46
22
20
23
15
10
6
4
3
3
2

Zhoř
31
25
11
14
12
4
1
5
1
1

CELKEM
114
64
61
60
56
32
27
16
15
7
4
4
3
2

Všechno jde, kdy se chce…

Aneb všechno je v lidech. Každý den chodím k autobusu po cestičce,
která vede přes naše hřiště ve Zhoři. Mám radost z toho, že tátové a
mámy chtějí a umí pro děti něco udělat a nejen o tom mluvit. Zdá se to
jednoduché, ale ten, kdo se snaží dělat něco pro druhé, ví, že lidé velmi
rádi kritizují, ale sami se neodváží něco zařídit. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí. O to víc si vážím iniciativy mladých, kteří ukrojí ze svého volného
času a snaží se přemýšlet o tom, co by děti chtěly na svém hřišti mít, co
nejlépe využijí při svých hrách. Pak už stačí vznést požadavek na radnici
a světe, div se, ono to jde! Až pojedete přes Zhoř, zastavte se u nás na
hřišti a budete spokojeni. Kdo si hraje – nezlobí.
- V.D.

Kalendáø
Areál
24.7.
4.9.

Hasiči
9:00 Hasiči

Spoleèenská kronika

Èlupku

V období od dubna do června

hhgg

Pouťové odpoledne
Hasičská soutěž s příjezdem - Memoriál Josefa Racka

Kulturní
24.6. 16:00

na

akcí

dùm

Nìmèice

se v naší obci narodili
Pavliš Jan
Vykutilová Viktorie
Hubinková Klára

Indiánské duo (Jižní Amerika)

Høištì
27.8. 17:00 Sokol

TJ

Sokol

6. ročník Němčického pivního triatlonu

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Suchánková Anna 90 let
Člupek 25
Umová Věra
85 let
Zhoř 38
Hrdina Ladislav
80 let
Němčice 115
Veselá Pavla
80 let
Zhoř 89
Vostárková Miloslava 80 let
Zhoř 19
Motyčka Antonín
65 let
Němčice 4
Voleská Marta
65 let
Zhoř 94
Rambousková Věra 60 let
Člupek 52
Fryaufová Marie
60 let
Němčice 16
Sedláčková Ludmila 60 let
Člupek 44

O poutích
Výroční poutní slavnosti se každoročně konávaly v místních
kostelích ve výroční den vysvěcení kostela nebo v den svátku patrona, jemuž
byl zasvěcen. Místo pouti se na krátko stávalo centrem společenského života.
Proto se k poutím přidružoval i zábavní program, který byl zejména pro děti
jejím nejvýraznějším a nejlákavějším projevem. Po místech poutí kočovali se
svým vybavením komedianti: majitelé kolotočů, houpaček, zábavních střelnic,
strašidelných domů a dalších atrakcí, mnohdy společně s kočovným divadlem
s náboženskými i světskými tématy. Na pouti také děti okusily vzácné
pochoutky - turecký med, nejrůznější perníky, cizokrajné ořechy, mandle a
cukrovinky. Svůj tradiční ráz si u nás poutě udržely ještě před druhou světovou
válkou.

Člupek 18
Němčice 148
Zhoř 118

jsme se rozloučili

Poutì v Nìmèicích
Němčická pouť se slavívala až do roku 1885 v neděli po sv. Anně.
Protože anenská pouť připadala obvykle do žní, zavedl zde řídící učitel
Antonín Šlégl pouť v neděli po sv. Janu Křtiteli. Nová pouť svatojanská se vžila
dost brzy, i když ne v celé obci. Člupečtí mají pouť začátkem září a podrybničtí pouť "Končinskou" - druhou neděli v červenci. O pouti bývala odpoledne
pobožnost v kapli a večer taneční zábava.
.:FŠ:.

Indiánské duo - Jiní Amerika

Kdo jsme a co od nás můžete očekávat? Indiánské duo z Jižní Ameriky, které, ač
vzniklo v nedávné době, má na svém kontě již řadu akcí. Hrajeme pro radost nejen
sobě, ale pro všechny, kteří mají rádi podmanivé tóny panovy flétny.

Venkovní koncert
COUNTRY SALOON NĚMČICE u Litomyšle
24. července od 16:00h
délka programu 80 minut
Kamerunské kozy ve výběhu, gril, vyžití pro děti
Za nepříznivého počasí na sále objektu
Vstupné 50,-Kč
Děti zdarma
777965403,776601925
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás u příležitosti oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů pozval na posezení v Hasičské zbrojnici při muzice a dobré
pohodě.
Zároveň bych Vás, příznivce hasičů, chtěl požádat o prohlédnutí starých
fotografií a jiných rodinných památek. Pokud byste objevili něco, cokoli,
odznak, fotografii, nějakou písemnost, prostě něco, co by mělo nějaký vztah
k historii Hasičského sboru, rádi bychom si to od Vás vypůjčili.
Po zadokumentování samozřejmě v pořádku vrátíme.
Ke 130. výročí založení sboru se chystá vydání almanachu o historii SDH v
Němčicích a každý střípek do skládačky se hodí.
Děkujeme.
- Za SDH Jiří Veselý

Kroulík František
Provazníková Božena
Jandíková Jaroslava
Pavlišová Marie
Sukola Mikuláš
Sekl Karel
Pirklová Vlasta

Němčice 111
Člupek 49
Člupek 17
Němčice 102
Němčice 56
Němčice 127
Zhoř 25

hhgg
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- Školní olympiáda z ANGLICKÉHO JAZYKA
- Všeználkovo Vozítkové odpoledne - jízdy na všem, co jede...jezdili jsme na
kole, skateboardu a na kolečkových bruslích

- Plavecký výcvik-naposledy se uskutečnil v plaveckém bazénu v České
Třebové, v dalších letech bychom chtěli využít bližší nově otevřený bazén v
Litomyšli

- Pasování prvňáčků na čtenáře - v knihovně v Litomyšli
byl pro naše prvňáčky připraven krásný program - plnění
různých úkolů, zajímavé hádanky a hry - vše v doprovodu pohádkových postav - dědečka, Karkulky a kočičky.
Na závěr byly děti pasovány na "čtenáře", dostaly
darem krásnou knihu a průkaz do litomyšlské knihovny
- Všeználkovo Video odpoledne - projekce dětského
filmu " Malí géniové "
- Dětský den plný her a soutěží - kvůli špatnému počasí
se konal v naší školní tělocvičně
- Návštěva výstavy panenek Barbie v Litomyšli se školní

družinou, jejíž součástí bylo i zkoušení různých kostýmů
- Školní exkurze-ZOO Brno + návštěva muzea v Brně s interaktivní dílnou pro
děti a prohlídkou dalších zajímavých expozic
- Všeználkovo Volejbalové odpoledne
- Dílna pro maminky s dětmi u příležitosti "Svátku matek" s krátkým kulturním
programem
- Všeználkovo Vystřihovánkové odpoledne - vystřihování a lepení různých
papírových modelů
- Den Evropy - projektová
výuka v rámci jednotlivých tříd
- Návštěva koncertu ZUŠ v
Litomyšli
- Čarodějnice - ve třídách jsme si udělali projektový den - pracovali
jsme s "čarodějnickými" texty, počítali "čarodějnické" příklady a nakonec
děti si vytvořily malé čarodějnice z odpadových materiálů.
- Lydie Věnečková

E K O Š K O L A

V listopadu 2006 jsme se zapojili do projektu Ekoškola (Eco-schools),což je
mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu s konkrétními praktickými kroky, které vedou k
ekologizaci provozu školy. Protože jsou žáci do celého procesu (plánování,
vlastní realizace) plně zapojeni, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se
vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a
jejího okolí. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém
školy získávají titul "Ekoškola". Tento titul jsme získali letos již podruhé.
23.června se zástupci ekotýmu účastní slavnostního vyhlášení v Praze.

MĚŘENÍ KVALITY VODY
VE ZLATÉM PÁSKU
Již tradičně jsme se s prvními jarními
dny vypravili k místnímu potoku, abychom změřili jeho hloubku, kvalitu
vody, zjistili, které rostliny a živočichové se v jeho blízkosti nacházejí.

DEN ZEMĚ

V letošním roce každá třída zpracovala
jedno téma:
1. a 5. ročník ENERGIE
2. ročník
VODA
3. a 4.ročník ODPADY
Pracovali jsme ve skupinách, výsledky
naší práce jsme pak prezentovali na
celoškolní "Ekokonferenci" ve venkovní
učebně.Ze společně vytvořených materiálů jsme pak před školou vytvořili malou
výstavku.

CLEAN UP THE WORLD

EXKURZE
NA ČISTIČKU
ODPADNÍCH VOD

Také letos jsme se připojili k celosvětové akci
a snažili jsme se úklidem zkrášlit prostředí, ve
kterém žijeme. Všechny děti, které se úklidu
zúčastnily, zaslouží velikou pochvalu.

Navštívili jsme čističku v obci,
vyslechli jsme si zajímavé
povídání o tom, jak čistička
funguje.

Léto

Kopretina vykvetla.
Oči nám otevřela.
Proč je bílá?
Radka zpívá.
Emanuel brzy vstává.
Týna zase pochrupává.
Internáty nefungují.
Na vše děti pokřikují.
Alenka už křičí
– léto je tu, schovat sáně!
Neplánovaná dovolená na kouzelném ostrově
Jeli jsme na dovolenou. Rodiče rozhodli, že pro změnu letos poplujeme korábem. A tak jsme pluli. Pluli jsme dlouho, bylo to už druhý den co se
dopravujeme na dovolenou. Už jsme tam skoro byli, ale
začala velká bouře. Loď byla neovladatelná. Houpala s
námi sem a tam, jak se jí zlíbilo. Po třech hodinách
jsme dorazili na zvláštní ostrov. Řekli jsme si, že tu přespíme než kapitán s posádkou opraví loď. Hloub v
džungli jsme našli kupodivu přepychový bungalov.
Maminka s Barunkou zůstali uvnitř. Já a Matěj jsme se
s tatínkem vydali na průzkum. Vše se tu zdálo být jiné
než jsme si představovali. Zvířata tu chodila po zadních, byla galantně oblečená a slušně se chovala. V tu
chvíli nás zastavil tygr s velkým cestovatelským
kloboukem a lidským hlasem se nás zeptal: „Co tu
pohledáváte milí cizinci?” Všechno jsme mu vysvětlili.
Potom se tygr podrbal pod vousem a řekl nám, že
tenhle ostrov je kouzelný. Ztuhli jsme úžasem. A abychom mu věřili, zavedl nás
ke zvláštním stromům. Zašli jsme pro maminku a pro Barunku, aby se také
podívaly. Bylo to úžasné. Rostly tu stromy na kterých uzrávala vajíčka, rostly na
nich tulipány a narcisy a byly tu také stromy na kterých rostly školní potřeby.
Když jsme se vrátili do bungalovu,maminka se naložila do masážní vany a já s
Matějem jsme si šli na telestrom utrhnout telefon, abychom mohli zavolat
kapitánovi, jak je na tom s opravou. Říkal, že loď bude opravená za jeden nebo
dva dny. Byla nám dlouhá chvíle, a tak jsme šli navštívit pana tygra a jeho děti.
Paní tygrová zrovna připravila svačinu a tak jsme si dali taky. Ve tři hodiny jsme
šli za rodiči. Kapitán prý volal mamince, že loď je opravená a že můžeme hned
zítra ráno vyrazit zpátky. Proto jsme ještě rodičům rychle ukázali limonádový
vodopád, šlehačkový bazén, želé-trampolínu a jahodovou skluzavku, co nám
ukázaly děti tygrovy. Matěj se celou dobu bavil na zmrzlinovém kopečku, Bára
jezdila po jahodové skluzavce, maminka se koupala ve šlehačkovém bazénu,
tatínek si užíval v opičím masážním salonu a já jsem si hrála v třešňové tůni.
A chcete vědět, jak to dopadlo? Druhý den jsme jeli domů a až do teď
vzpomínáme na tu úžasnou dovolenou na kouzelném ostrově.
- Tereza Vrbická, 5.ročník
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Moje kouzelné prázdniny
O mých kouzelných prázdninách bych si přál prsten, kterým bych
si přičaroval dovolenou. Chtěl bych jet do jiného státu, přičaroval bych si
nové kolo, abych s ním jezdil s kamarády pryč. Taky abych mohl na počítač,
chtěl bych pomáhat strejdovi Karlovi jezdit s bagrem a traktorem, potom
bych jel na týden do karavanu, protože se mi tam minulý rok líbilo, chtěl bych
jet na střelnici, protože mne baví střílet ze vzduchovky. Možná bych jel na
kolotoče, a tam bych si koupil cukrovou vatu, chtěl bych se potápět v moři,
protože je tam spousta zajímavých živočichů, které jsem zatím viděl jenom v
televizi. Jel bych do Prahy, protože jsem tam mockrát nebyl.Taky bych se
podíval na Antarktidu, protože bych chtěl zažít tu zimu, jaká tam je, chtěl
bych vidět obrovské ledovce, jak padají do moře, a taky tučnáky a tuleně,
kteří loví ryby v moři, chtěl bych jet do zoo, protože tam mají spoustu
zvířat, která jsem ještě neviděl a hlavně bych v zoo chtěl vidět vlky a medvědy. Potom bych chtěl vidět vojenské zbraně, třeba samopal a taky bych
chtěl jet v tanku. A letět stíhačkou. Jel bych do Číny, protože by mě zajímalo, jaká tam mají jídla.
Jel bych na tábor, protože si tam najdu kupu nových kamarádů a do
největšího aquapaláce v Čechách, protože bych chtěl vidět ty velké bazény,
tobogány a můstky na skákání. Už se na prázdniny těším.
- Jakub Uma, 4.ročník

O prázdninách bych chtěl/a…
Anketa - děti ze ZŠ Všeználek
plavat, jezdit na kole, jet na dovolenou, pracovat
na zahradě, opalovat se, cvičit, chodit na
procházky, hrát si hry venku, hrát si na pískovišti,
malovat křídou, hrát tenis a golf, trhat ovoce,
sekat trávník, cestovat, jet k moři, hledat mušle,
chytat ryby, chodit na houby, jezdit na koloběžce,
stanovat, jet na tábor, opékat buřty, dělat věnečky
z kytek, jet do Prahy…

Moje kouzelné
prázdniny
O prázdninách se vydám do doby kamenné, kde
zjistím, jak se vyrábělo brnění a zbraně, a taky zjistím,
jak tam žili. Učil bych se šermovat, jezdit na koni a
udržet se na něm při turnaji, abych z něho nespadl na
zem,také zacházet s mečem.Chci zjistit,za jaký čin
šel člověk do vězení.Chci se stát rytířem.Už se těším
na prázdniny.
- Jára Kovář, 4.ročník

Školní perličky
z našich lavic
Slovo AUTOŘI jsou
rodu pánského
V ČJ určujeme Základní
svatební dvojice…

Letní čaj
Připravíme si :

2 paprsky slunce, 6 kapek rosy, 2 fialky,
okvětní lístky kopretiny a vlčího máku, 3 chrpy,
hrst borůvek a jahod, skleničku vánku, heřmánek,
voňavé čerstvé jehličí, lístky z květů růží, jemně
namleté červánky, čerstvou vodu z lesní studánky
a slunečnicovou vůni…

Vše lehce povaříme a pijeme za letních večerů před spaním.
C e s t o v á n í o p r á z d n i n á c h - Z k u s t e s i t o t a k é!

Jaké může být LÉTO
počasí………………………………………….
rostliny…………………………………………
zvířata………………………………………….
lidé……………………………………………..
děti……………………………………………..
voda……………………………………………
les………………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………….

Moje kouzelné prázdniny
Mé prázdniny bych si chtěla užit s kouzelným šátkem. Kdybych měla kouzelný šatek,tak bych si na prázdniny
přičarovala třeba letět do Kanady . Tam bych se stala slalomovou sjezdařkou a vyhrála bych mistrovství světa a měla
bych velký pohár a peníze.Než bych přijela domů, koupila
bych nějakou drobnost .Doma bych si koupila svoje
vytoužené štěně .Další výlet bych si připravila do Egypta do
šestihvězdičkového hotelu, s výhledem na moře.Potom
bych chtěla na Mars, tam bych zavedla život člověka . A
chtěla bych se stát prezidentkou a nastěhovala bych tam
lidi. Můj další výlet by byl na 3 týdny do Indie, vzala bych s
sebou jídlo a pití, potom bych vzala několik peněz a zaplatila dětem školu a dobré bydlení. Další týden bych se stavila
domů pro dobré oblečení a dovezla ho do Indie . Naučila
bych je se oblékat a pracovat na nových strojích a jíst řízky
s bramborami . Můj poslední výlet by byl do Vysokých Tater
a tam bych chodila pěší túry. Spala bych v staré chatrči,
kde by každý den strašilo, aby bylo dobrodružství . Ten
šátek ,co jsem s ním čarovala, bych si nechala.
- Karolína Zolflová, 4.ročník

Inzerát na VLÁDCE LÉTA
Hledáme ……………., který/á/……………….
Zaměstnání : VLÁDCE LÉTA
Požadujeme ……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Paní učitelka nám řekla, abychom zkusili napsat příběh na téma LÉTO a přitom použít tato slova:
Bouřkový, oslnivý, palčivý, rachotivý, hřmění, blýskání, liják, senoseč, jahodiní, trávnice, žně, prostovlasý, bosý, zralý, pichlavý, bodláčí,
zpěněný, vlny, průvan, létavice, kapradí, vyhřátý, mýtina, pastvina, lesnatý, hvozdy, zrcadlit, hladina, vůně pryskyřice, sedmibarevná duha,
muchomůrka, úžeh
Zde se můžete pokochat našimi výtvory…
Je léto. Horké počasí se střídá s bouřkovým.
Oslnivá záře blesků se předhání s palčivým a
rachotivým hřměním, ale blýskání bouře
začíná ustávat. Silný liják se proměnil v lehké
kapky zbylého deště. Pichlavé bodláčí a
kapradí pomalu usychají a slunce začíná opět
svítit. Nad lesem se objevila krásná sedmibarevná duha. Na lehce vyhřáté mýtině si
hoví zmije a špačci vyrazili na zralé třešně.
Vzduchem se rozlétla vůně pryskyřice a čerstvé senoseče.Bosé, prostovlasé děti si
neposedně hrají venku v trávě. Rozčeřená
hladina rybníka je už po bouři klidná a poslední vlny se mísí se zpěněným povrchem. Lehký
průvan jemně větrá horký vzduch. Děti
nechráněné před sluncem dostaly nepříjemný
úžeh. Slunce se zrcadlí na hladině potůčku a
mladá muchomůrka na slunci jasně zčervenala ve svém oblíbeném lesnatém porostu.
Veselé včelky létají nad rozkvetlými hvozdy a
pastvina je plná motýlů a srnek. Děvčata si
spolu povídají u trávnice a chlapci zatím
objevili jahodiní. Začíná se stmívat a maminky
volají děti na večeři. Za okamžik se na nebi
objeví padající létavice. Na toto léto nikdy
nikdo nezapomene.
- Tereza Vrbická, 5.ročník

Hned první den na začátku léta byl bouřkový den.
Spustil se krutý liják, který doprovázel rachotivé hřmění,
ke kterému se po poledni přidalo i neúnavné blýskání.
Druhé ráno nás probudil svěží průvan čerstvého
vzduchu, který se očistil při dešti. Oslnivý den
doprovázela sedmibarevná duha, která vydržela až do
odpoledne. Žně u dědečka byly náročné. Seno se ani
nevešlo do trávnice. Prostovlasé děti dostávaly úžeh a
pak musely být doma. Za pár dní se konala i senoseč a
když všichni vše dodělali, vydali se k rybníku jménem
Mořské oko. Kdo se k rybníku přiblížil, nemohl si
nevšimnout, jak se v něm krásně zrcadlí jeho hladina,
na které občas proběhly vlny. Další den jsme šli do lesa
a narazili na pichlavé bodláčí, o kterém by se dalo říci,
že ho jsou celé hvozdy. Za námi byla vidět pastvina a
před námi se objevoval lesnatý porost. Když jsme došli
do lesa, tak se před námi otevřela vyhřátá mýtina, na
které bylo hodně mechu. Proto tam někdo chodil bosý,
ale já raději ne. Pak jsme objevili jahodiní, které nám
moc chutnalo. Večer se tudy linula vůně pryskyřice, alespoň to všichni říkali.. A když jsme se náhle ohlédli,
viděli jsme zajíce, jak odnáší mrkev, co jsme měli s
sebou. Jediné co po něm zbylo, byla muchomůrka,
která tam na nás koukala. Potom jsme doufali, že
uvidíme létavice, abychom si mohli něco přát. Tento
letní den zakončila procházka k bublající studánce.
- Kateřina Kladivová, 5. ročník

Nastalo období senoseče, ale počasí nám nepřálo. Na obloze se proháněly tmavé mraky. Byly to
mraky bouřkové. Blýskalo se a bylo slyšet
rachotivé hřmění. Potom přišel velký liják. Opět se
vyjasnilo a na obloze se ukázala krásná sedmibarevná duha. Dědeček začal sekat louku. Na
kraji louky rostlo pichlavé bodláčí, ale dále už
voněla tráva a jahodiní. Natrhala jsem si voňavé
čerstvé jahůdky. Počasí se zlepšilo, sluníčko svítilo a tráva začala schnout. Bylo třeba seno uklidit
na půdu. Z vozíku jsme ho dávali do trávnice a
nosili. Při otevření vikýře na půdu nastal průvan.
Museli jsme spěchat, aby se seno nerozfoukalo.
Když se senoseč ukončí, začne dozrávat obilí a
nastává období žní. To však už máme prázdniny.
Přijel k nám i náš prostovlasý bratránek a běhal
bosý u vyhřátého bazénu. Hladina se zrcadlila,
ale když do něho skočil, vytvořil velké vlny. Strávil
venku celý den a jelikož bylo palčivé sluníčko,
dostal z něho úžeh. Když mu bylo lépe, vyrazili
jsme do lesa na houby. Našli jsme jen oslnivou
muchomůrku. Sedli jsme si na mýtinu a ucítili vůni
pryskyřice. Na pastvině běhal kůň, až byl celý
zpěněný. V neděli jsme šli do lesnatého hvozdu,
kde na pokraji rostlo kapradí. Padaly létavice a
my jsme si začali hrát na honěnou.
- Marika Šejblová, 5. ročník

M a t e ø s k á
Každý rok se znovu těšíme na jaro a zaháníme zimu říkadlem „Zimo,
zimo, táhni pryč!“ Letos si ale naše děti
tak přály jaro, že si samy vymyslely zaklínadlo: ”Čáry máry internet, ať je tady jaro hned!”. Kouzla a čáry se
nám povedly někdy víc a někdy méně. Rozmary počasí však nebraly konce a
my jsme se raději místo nepovedeného
čarování začali připravovat na svátek maminek. Děti
se moc snažily, protože připravit oslavu pro maminku je krásný
úkol. A tak jsme společně vyzdobili školku,zopakovali písně a
tanečky, přidali několik básniček od srdíčka. Pak už zbývalo vyrobit dáreček a přáníčko a besídka mohla začít. Povedla se nám
a děti sklidily zasloužený potlesk.
Na jaře jsme měli plánů více – vycházku za koníčky a
za ovečkami, ale naše plány překazilo
počasí. Povedlo se nám oslavit Den Země ve
Všeználkově zahrádce, se staršími dětmi jsme
byli na návštěvě ve školní knihovně a v 1.
třídě. Školní výlet jsme letos plánovali na Budislav, ale opět to bylo počasí, které změnilo naše plány.
Nakonec jsme ale vyrazili na nedaleký Zámek Potštejn. Plný
autobus princů a princezen dorazil do cíle právě ve chvíli, kdy
se děti začaly ptát: „A kdy už tam budem?“ U vchodu nás
čekala služka Terezka v dlouhých modrých šatech. Byla milá
a po celou dobu naší návštěvy se o nás starala. I ona obdivovala naše královské koruny. Nejdříve jsme se na nádvoří
občerstvili a vyfotili a pak už na nás čekaly dvě pohádky, O
Červené Karkulce a Krabičková pohádka o šišlavé princezně.
Pak nás naše Terezka prováděla po zámku. Její pohádkové
vyprávění zpestřila návštěva v komnatě u paní hraběnky.
Paní hraběnka byla úžasná,
měla krásné šaty až na zem
a žlutou paruku. Vyprávěla
nám o svých zvyklostech, o
svých dětech, ukázala nám
dětský pokojíček a hračky.
Divila se jaké máme zvláštní
sukně – na každou nohu

S p o l e k

zvlášť, to prý se v baroku nenosí! Pak jsme
potkali pana hraběte v
krásném obleku a bílé paruce. Byl mrzutý,
protože už 30 let hledá poklad na
hradě Potštejně. Tak jsme
mu zazpívali pro
radost naši oblíbenou
píseň Byl jednou
jeden starý král. Na
závěr jsme si museli
najít poklad a
zasloužit si ho –
uhodnout
několik
hádanek. Poklad jsme si
odvezli do školky a hned
po obědě si zahráli hru, která se v něm ukrývala –
Dinosauři. Výlet se podařil, počasí
nám přálo a my máme na co
vzpomínat.
Až nebudete vědět, kam se
vypravit na výlet, doporučujeme vám nedaleký zámek
Potštejn, věřte nám, je tam krásně.
Co nás ještě v červnu čeká?
- Sportovní hry mateřských škol - zúčastní se 10
starších dětí
- Dětský den na školní zahradě - tentokrát na téma
Cirkus
- Návštěva Školního divadla
- Rozloučení s předškoláky
- A potom hurá na prázdniny!
Do školy odchází 10 dětí, můžete je
vidět na tablu u obchodu. Příští rok
budeme pracovat se 40 dětmi ve
dvou třídách. Těšíme se na to,
co spolu prožijeme a posíláme
čtenářům našeho Zlatého
pásku pár obrázků pro
radost.
- Věra Doležalová

d i v a d e l n í c h

24.dubna letošního roku rozkvetly
na sále našeho Kulturního domu Květy
paní operety.
Byl krásný jarní podvečer zalitý
sluníčkem a v Kulturním domě se sešlo na
200 lidí, kteří se těšili na operetní melodie.
Naše pozvání přijali umělci z Opavského
divadla. Byl to pro nás opravdový svátek.
Ti, kteří mají rádi operetní melodie, si přišli
na své. Pořadem nás provázel vedoucí
souboru pan Karel Smolka, který si získal
přízeň publika již při prvním vstupu na jeviště.Také výkony dalších účinkujících
i hudebního doprovodu byly na vysoké úrovni.
Vystoupení bylo velmi dobře připravené, průvodní slovo pana
Smolky bylo vtipné a pohotové. Repertoár byl lidem tak blízký, že si některé
melodie zpívali spolu s účinkujícími.
Přítomní se mohli zaposlouchat do krásných melodií, obdivovat
mnohé převleky a taneční variace. Náš obdiv sklidil hlavní protagonista pan
Smolka, který rozdává lidem radost již padesát roků. Jeho vitalita, krásný zpěv
a odvážný pohyb na jevišti vzbudil v divácích zasloužený obdiv.
Byl to neobyčejný zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Podle
ohlasů vystupujících se ale můžeme těšit z toho, že i oni měli radost z našeho
přijetí, protože cítili vřelost publika, které umí naslouchat umění. Dík patří
všem, kteří se jakkoliv zasloužili o to, abychom na našem jevišti mohli obdivovat umělce z divadla v Opavě.

š k o l a

o c h o t n í k ù

Š l é g l

Náš spolek připravuje na červen 3.Němčický potlach. Bude se
spolupodílet na přípravě Dětského dne v Mateřské škole a v září se opět
sejdeme na tradičních Oskarelech. Na podzim letošního roku se potom
můžeme těšit na divadlo v režii Bódi Vytlačila. Přeji čtenářům našeho časopisu
krásné léto, slunečné dny a plynulý tok každodenních malých radostí.
- V.D.

Nìmèická šopka 2010

V sobotu 10.4. o druhé hodině odpolední se konal v Hasičské zbrojnici v
pořadí druhý košt ovocných pálenek nazvaný "Němčická šťopka". Proti
loňskému prvnímu ročníku se sešlo celkem 18 vzorků, 4 slivovice, 5 jabkovice,
6 hruškovic, 1 mirabelky a 1 višeň a jedna bluma od 13 různých pěstitelů.
Hodnotitelů se proti loňsku dostavilo o 8 více, tj. 19. Jako loni i tentokrát dostal

Jádrovice
1. Pavliš Vladimír, Němčice, Hruška 2007
2. Kadrmas Miroslav, Němčice, Jablko, 2009
3. Pavliš Vladimír, Němčice, Hruška+Jablko 2009
Peckovice
1. Jasanský Miroslav, Němčice, Mirabelka 2009
2. Jiskra Miroslav, Němčice, Bluma, 2008
Ostatní pálenky
1. Hrádková Monika, Suchá, Višeň 2008 (likér)

Absolutním vítězem a Velkým kvasilem roku 2010 se stal Standa Jilg ze Člupku. Jeho slivovice obdržela průměrnou známku 7,39 (z 10) a byla opravdu
velmi lahodná.

při vstupu každý hodnotitel vlastní "štamprli", tužku a hodnotící formulář.
Počasí bylo pravý opak toho loňského. Loni krásný letní den, letos
sychravý, skoro podzimní, den s dešťem.
Poučeni loňským průběhem jsme vše zorganizovali podobně.
Stejně jako loni jsme mimo soutěž připravili pro srovnání nesoutěžní
pálenku. Tentokrát se jednalo o pálenku z řepných řízků původem ze
Slovenska a i tentokrát byl názor hodnotitelů jednotný. "Charakteristický
zápach plesnivé hlíny sklepa na krmnou řepu - lze použít leda na
vyhánění nezvaných návštěv. Konzumace pouze na vlastní nebezpečí!
Prakticky nepoživatelné!".
Složení vzorků nám umožnilo vyhlásit regulerní pořadí v kategoriích Slivovice, Jádrovice. Nakonec jsme se rozhodli vyhlásit i pořadí v
katagorii Peckovice a Ostatní pálenky, i když peckovice byly nakonec jen 2 a
v ostatních byl višňový likér, který by podle propozic hodnocen být neměl, ale
chtěli jsme ocenit příjemnou chuť nápoje i umění pěstitelky. Každý z
oceněných pěstitelů obdržel diplom a absolutní vítěz kromě titulu "Velký
kvasil" převzal od loňského vítěze putovní pohár.
Slivovice
1. Jilg Stanislav, Člupek, Švestka 2010
2. Jůza Pavel, Němčice, Švestka 2010
3. Šauer František, Němčice, Švestka 2008

Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?

Celkově je třeba konstatovat, že proti loňsku se kvalita vzorků
vyrovnala. Škoda jen, že účast hodnotitelů byla opět nízká a tak se stalo, že
zase zbylo velké množství kvalitní pálenky. K jejímu zpeněžení bude použita
osvědčená metoda prodeje při podzimní hasičské soutěži - Memoriálu Josefa
Racka na Člupku. Mnozí účastníci loňské soutěže dodnes vzpomínají! Stejně
jako loni bude výtěžek předán jako dar místní škole a školce.
Co dodat na závěr? Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů za přechodný azyl a Obci za podporu. Napřesrok se pokusíme termín posunout na
začátek března, od čehož si slibujeme vyšší účast hodnotitelů.
Těšíme se na shledanou na III. ročníku Němčické šťopky v roce 2011.
- za Spolek pro zachování místních kulturních tradic F. Šauer

exkurze v pražírně kávy, kovolitectví, pivovaru. Navštívíte muzeum železnice
a nádherné autentické dílny.
Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové a Pardubic. Doprava je také do určitého počtu kilometrů zdarma
Cena: 349,- Kč (exkurze pražírna kávy + ochutnávka, exkurze kovolitectví +
Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohád- dárek, exkurze pivovar s obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea železnice,
kové putování. Udělejte si neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi ochutnávka medoviny, exkurze dílny + nápoj, průvodce)
prožít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se s vodníkem Broumarem
a stanou se účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka. Co Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravujeme výlet pro milovníky vojenmusíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku 800 10 15 20, ské historie. Kam až dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem více ze
nahlásit termín výletu, jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat. Naši zákulisí války v česko-polském příhraničí si vyzkoušíte na vlastní kůži v
dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše ratolest vzala plavky, ručník a malé pití. Vy bojovém vozidle s kusem žvance z polní kuchyně každé prázdninové úterý.
jí potom celý den neuvidíte.
Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na bruslích? Nebo se projet na
Místa nástupu: Letohrad, Žamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, kolech po nově upravených cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve
Rychnov, Solnice, Dobruška, Opočno
svém království Orlická cyklo a inline královna. Společně navštívíme jedno z
Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěžní kartičky, vstup na koupaliště, 2x nejimpozantnějších muzeí v regionu – jak jinak než to řemesel v Letohradě a
jídlo + pití)
dále již budeme pokračovat sportovním výkonům vstříc – o červencových
Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení rodičů
a srpnových sobotách.
Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí, přijedeme pro Vás i na
Všechny informace:
místo mimo jízdní řád! DOPRAVA ZDARMA !!!
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové čtvrtky. Tuhle něco
Panská 1492
ochutnám, támhle zkusím něco vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte
516 01 Rychnov nad Kněžnou
produkty mistrů řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Čekají Vás nevšední
494 322 052, 774 125 014; sutova@dsohp.cz
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele
regionu a turisty několik nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete
cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen tak běžně v nabídce nenajdete.

SDH Nìmèice

Pilného čtenáře nebo účastníka akcí v obci jistě nepřekvapí skutečnost, že jsme 30. dubna uspořádali „Pálení
čarodějnic“ v areálu na Člupku. Jak již je ulehčující dlouholetou praxí, byla čarodějnice zhotovena dětmi z družiny
základní školy v koedukovaném kolektivu pod vedením paní družinářky.
Vyhánění zimy se vydařilo, až na menší večerní zápas pořadaný neznámou
organizací za podpory lihovarnických koncernů. I když se naštěstí nikomu nic
vážného nestalo, zúčastnili jsme se pro jistotu 14. 5. školení první pomoci u
SDH v Dolní Sloupnici. Za sebe můžu říci, že opakování nikdy neškodí. (např.
názor pro všelék tzn. i pro vnitřní krvácení může znít: Dejte mu Sloupenskou!
Ta léčí všechno! )
22. 5. se uskutečnila okrsková soutěž ve Vlčkově o přestávce mezi přívalovými dešti. V naší kategorii M1 jsme se sice umístili na posledním pátém místě,
ale za neúčasti třech zkušených členů družstva pokládám za úspěch
dokončení požárního útoku v přiměřeném čase a téměř bezchybnou
pořadovou přípravu. Vítězem se stalo družstvo z Dolní Sloupnice. Soutěže v
kategorii žáků a soutěž jednotlivců se pro nepřízeň počasí nekonala.
24.5. jsme v rámci možností pomáhali v odvracení a odstraňování
povodňových škod.
Po stabilních umístěních na druhých místech se nám konečně podařilo 5.6.
zvítězit na soutěži s příjezdem v Nedošíně a to v čase 75 sekund, a tím i
porazit odvěkého rivala – SDH Sedliště.
Zbytek „volného“ času jsme se věnovali údržbě a zlepšení stavu techniky,
zbrojnice, požární nádrže, „parketu“ na Člupku, dalším školením, nácviku na
soutěže atd., ale to by bylo na dlouho a taky nuda….
Takže mi dovolte Vás všechny srdečně pozvat na posezení u hasičské zbrojnice, které se koná 25. června od 15 hodin, kde oslavíme 125. výročí založení
místního sboru a zároveň na Pouťové odpoledne konané 24.7. v areálu na
Člupku.
- Za SDH Jiří „George“ Veselý

S p o r t

-
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Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulou fotbalovou
sezónou. V den, kdy tento článek píši (neděle
20.6. večer) máme za sebou poslední utkání
fotbalového ročníku 2009-2010, ve kterém
jsme remizovali s Kláštercem 3:3. Soupeři
nutno pogratulovat k postupu do vyšší třídy, ke
kterému měl již výrazně nakročeno po podzimní části. Po ní náš celek celkem bez problému
opanoval třetí místo se stejnými body jako druhý
celek a všichni věřili, že toto místo uhájíme a ve skrytu
duše doufali i v dohnání náskoku Klášterce.
Opak je však pravdou. Ani obrovská výhoda naprosté většiny domácích
zápasů v nově zrekonstruovaném areálu s velmi dobrým zázemím pro hráče
i diváky nám nepomohla k lepšímu než čtvrtému místu se ziskem 24 bodů.
Velice špatně sehrané jaro a zvláště jeho závěrečná část, kdy jsme v posledních pěti zápasech získali pouze bod a v Jehnědí vyfasovali dokonce 9 gólů,
nevrhá na naše výkony moc dobré světlo a nedává příliš optimismu do nové
sezóny.
Příčin je několik. Většina mužstev na tom byla o poznání lépe s fyzickou
kondicí, kdežto ta naše stačila ( až na pár jedinců, kteří by se spočítali na

jedné ruce) prakticky po neexistující zimní přípravě tak na jeden poločas. I
když v kádru je přes 20 hráčů, na zápasy se scházelo množství mnohem
menší ( 13-15) a v řadě zápasů se muselo ve složení řad dosti improvizovat.
Pokud k tomu připočteme dosti špatnou morálku mužstva, zkraty některých
jednotlivců a nepříliš dobrý výkon gólmana, vychází nám z toho tento nelichotivý výsledek v jarní části.
Problém je i v organizačním zabezpečení. Mužstvo celé jaro „jelo“ bez
stálého trenéra, neexistovala pozice vedoucího mužstva a problémy byly se
zabezpečením pomezních rozhodčích. Výbor TJ se nad tím musí vážně
zamyslet. Alespoň že nám na hřišti fungovalo perfektně občerstvení, včetně
výborných „Víťových“ klobás, za což patří všem poděkování. Ještě by to k
tomu chtělo o něco vyšší návštěvu na zápasy.
Všichni věříme, že pro novou sezónu se opět podaří naladit mužstvo na lepší
notu. Zatím nevíme, jak bude vypadat uspořádání soutěží, neboť není jisté, že
se přihlásí dostatečný počet mužstev do IV.třídy. O tom se rozhodne až na fotbalovém aktivu začátkem července. Zároveň věříme, že se podaří dodělat
zbylé úpravy na hřišti, neboť zvláště terénní úpravy na straně střídaček by
bylo dobré dotáhnout do lepšího stavu.
Přejeme všem pěkné a slunečné léto, příjemnou dovolenou a přijďte nás na
podzim podpořit.
- Vladimír Pavliš

0 DC S.L.Z.A. Nìmèice

jili neregistrovaní místní hráči. Slavnostní ukončení proběhlo 21.5.2010 a
všichni přítomní se zapojili do vložené hry o nejlepší vrh, který vyhrál pan
Václav Štarman ze Člupku.
Chtěl bych poděkovat hráčům za jejich výkony, občasným divákům
za podporu při zápasech a kamarádům za to, že se nebojí zapojit do našeho
tréninku. Zároveň všechny zvu na podzimní zahájení sezóny v pátek 10.září
2010 od 19h v klubu DC S.L.Z.A.
Dále připravujeme druhý ročník Němčické šipky, tak prosím sledujte stránky www.kadelex.cz, kde budou uvedeny podrobné informace. Doufám,
že se zapojí do turnajů více místních neregistrovaných hráčů.
Přeji příjemné léto.
- M. Kadrmas

Ke konci měsíce května skončilo poslední kolo 1.ligy
šipek Svitavska. Podařilo se nám polepšit výsledek oproti
podzimnímu kolu, takže jsme celkově skončili na pěkném čtvrtém místě.
Předávání cen a slavnostní ukončení ligy proběhne v sobotu
19.6.2009 od 15h v Dart Clubu ve Svitavách.
Tím jsme završili další celkem úspěšnou sezónu a nastal čas
odpočinku. Prázdniny má i náš klub v suterénu KD Němčice, kde jsme se
pravidelně scházeli na páteční tréninky a nedělní zápasy. Pokusně jsme
uspořádali 4.kola turnaje Němčická šipka.Turnaje se odehrávaly v pátek
místo tréninku a pravidelně se účastnilo 13 hráčů. Je škoda, že se málo zapo-

Pokračování na straně 12

Celkové pořadí Němčická šipka 2009-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kuchta Vladimír
Pešek Lukáš
Kadrmas Pavel
Jandík Ladislav
Kadrmas Miroslav
Dubišar Jiří
Smetanová Renata
Vondrová Milena
Stráník Petr
Dražkovič Pavel
Vondra František
Fryauf Zdeněk
Bláha Václav

75 bodů
60 bodů
47 bodů
40 bodů
36 bodů
29 bodů
26 bodů
25 bodů
24 bodů
22 bodů
16 bodů
10 bodů
8 bodů

Konečné pořadí 1.liga šipky 2009-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Družstvo
Borci Česká Třebová
Skokani Polička
Komáři B Koclířov
DC S.L.Z.A. Němčice
Liga Vyjímečných Svitavy
Ponorka VVV Litomyšl
SK Mikuleč

Kol V VP R PP P
24 16 1 0 4 3
24 14 2 0 2 6
24 12 1 0 1 10
24 10 1 0 4 9
24 9 3 0 0 12
24 9 2 0 1 12
24 2 2 0 0 20

Vážení příznivci sportu,
Jak jsme již v posledním plátku informovali, zahájili jsme pod hlavičkou TJ
Sokol pravidelné cvičení s dětmi. Oba se
dlouho věnujeme sportu a máme
zkušenosti jak je nákladné (časově i
finančně), pokud chcete dopřát dítěti
sportovní aktivitu pod odborným dozorem
v Litomyšli či Č. Třebové. Hlavním důvodem našich aktivit tedy bylo nabídnout
sportovní vyžití i pro ty nejmenší a podpořit u nich zdravé tělo i ducha.
Činnost jsme zahájili 17.3.2010 původně jako obecné cvičení pro děti ročníku
2002 – 2005 s tím, že výjimkám se
nebráníme. Přiznáváme, že jsme
zpočátku počítali s účastí 6-10 dětí včetně těch našich.
Opak byl však pravdou. Postupně
začaly chodit nové děti a pro zájem o
dynamicky se rozvíjející hru floorbal se
scházíme 2x týdně. Ve středu na cvičení
i pro ty nejmenší a v pátek na floorbal pro
předškoláky a starší. V obou případech
cvičíme od 16:30 do 18:00 hod. Jako
zázemí využíváme školní tělocvičnu a nový
sportovní areál. Sešli jsme se již 12x na cvičení a

K
0
0
0
0
0
0
0

Skore Legy Body
248:189 0:0 54
245:191 0:0 48
218:216 0:0 39
216:221 0:0 36
216:219 0:0 33
217:218 0:0 32
164:270 0:0 10
- M. Kadrmas

/

/

Š a c h y

Před závěrem sezóny nás čekaly dva rozdílné zápasy, jeden
velmi těžký a jeden relativně lehčí. K tomu těžšímu jsme nastoupili doma
21.3., proti ambicioznímu družstvu Sokol Městečko Trnávka. Po lítém boji
jsme těsně podlehli 2:3, kdy zvítězili: Myška a Racek, podlehli: Pěkník,
Jasanský a Hubinka. V následujícím a posledním kole sezóny jsme zajeli
do České Třebové k zápasu s tamním družstvem “D“. Po poklidném
průběhu a malém zaváhání na poslední šachovnici jsme jasně zvítězili 4:1,
kdy vítězství si připsali Pěkník, Pail, Myška, Racek, podlehl Hubinka.
Po tomto posledním zápasu jsme obsadili konečnou 5. příčku v
tabulce. Oproti loňsku jsme si pohoršili o 2 místa. Umístění odpovídá
našim výkonům v této sezoně, kdy hlavně nevyrovnaný začátek a
nevynucené chyby v některých partiích nás připravily o důležité bodíky.
Přesto jsem s touto sezónou spokojen, stejně jako s přístupem všech hráčů. Hráčům děkuji za předvedené výkony a v příští sezóně
doufám, že vylepšíme letošní výsledek.
Na podzim tedy: “Hurá na ně!!“
- J.Racek

Konečná hodnocení jednotlivců
P. Ša.
1 1.
10 5.
12 1.
17 4.
27 3.
39 2.

Jméno
Pekař Václav
Racek Josef
Pěkník Milan
Myška František
Jasanský Karel
Pail Milan
Dubišar Jiří
Kapoun Martin
Hubinka Lukáš
Vrbický Ladislav

ELO
2038
1572
1874
1605
1792
1896
1000
1000
1000
1288

družstvo
Litomyšl B
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Němčice

body
9,0/10
7,0/9
6,5/9
5,0/7
3,5/7
3,0/6
2,5/3
1,0/3
1,0/4
0,5/2

%
90,0
77,8
72,2
71,4
50,0
50,0
83,3
33,3
25,0
25,0

Konečná tabulka po 11. kole
P. Družstvo
Záp
1. TJ Jiskra Litomyšl "B"
10
2. Sokol Městečko Trnávka
10
3. ŠK Svitavy "B"
10
4. Lokomotiva Česká Třebová "C" 10
5. TJ Sokol Němčice
10
6. TJ Štefanydes Polička "D"
10
7. TJ Štefanydes Polička "E"
10
8. ŠK Svitavy "C"
10
9. Lokomotiva Česká Třebová "D" 10
10. TJ Štefanydes Polička "F"
10
11. TJ Jiskra Litomyšl "C"
10

V
9
8
6
5
5
4
3
2
2
1
1

R
1
1
1
3
2
3
3
2
1
1
0

P Body
0 28
1 25
3 19
2 18
3 17
3 15
4 12
6 8
7 7
8 4
9 3

Skóre Výh.
43,5:6,5 42
38,5:11,5 35
28:22 24
29:21 22
30:20 26
28:22 23
25,5:24,519
19:31 15
12:38
8
13,5:36,5 7
8:42
5

do 11 let. Děti jsou z pohybu nadšené za což
hovoří jejich překvapivé výkony a dobrá docházka. Rodiče si naopak doma rádi vypijí svoji kávu
v klidu a bez křiku dětí.
Co na závěr? Uvidíme, jaký bude zájem o
cvičení během letních prázdnin, ale minimálně
od září budeme pokračovat. Čeká nás vyřešení
několika technických pro-blémů s vybavením na
floorbal, ale zájem dětí je zavazující. Pokud máte
někdo nápad a rádi byste zahájil další podporu
našeho „podrostu“ či dorostu v nějaké sportovní
činnosti, uvítáme jakýkoli podnět či pomoc.
Děkujeme mnohokrát ředitelce školy paní
Věnečkové za vstřícný přístup, obci za technické
10x na floorbala zázemí a rodičům dětí za podporu v zájmu o sport.
zapsáno už máme Sportu zdar
- Dravci od Sokola Lukáš Pavliš a Martin Gyomber
25 dětí ve věku od 3
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