Zlatý
pásek
S l o v o

S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
tak máme zase podzim. Podzim s sebou přináší přípravu na zimu. Neznamená
to však, že skládáme uhlí nebo štípeme dříví, jako většina občanů, ale
připravujeme a kontrolujeme plynové kotelny. Jsem velice rád, že se nám
podařilo dostat toto medium do obce, ale přináší to s sebou i dost povinností.
Počítejte se mnou. Plynové kotelny našich výkonů potřebují a předpisy nařizují následující: 4x ročně prohlídka komínů, prohlídka tlakových nádob, servisní
prohlídky kotelen, servisní prohlídky ohřívačů vody, prohlídky kotelen, revize
plynovodů, kontroly plynových zařízení, měření emisí malých zdrojů, kontroly
detektorů plynu, kontroly měřičů předávaného tepla. Snad jsem na nic nezapomněl. Nechci vás tímto odrazovat od případného připojení se na plyn, ale
všechno chce své, a co platí pro provozovatele plynových kotelen o našem
instalovaném výkonu, neplatí pro řadového občana. Chci jen poukázat, že o
každý majetek je nezbytné, případně nařízené, se nějakým způsobem starat.
V každém případě plyn, který máme v obci je velmi vysoce ceněnou devizou
pro další rozvoj obce.
Já sám, patřím k těm, kteří by si určitě plyn do domu přivedli, i když
mám klasický kotel na topení, který dle potřeby kombinuji s elektro-kotlem, případně si velmi rád zatopím dřevem v kachlových kamnech. Vím, že topení
plynem nepatří k nejlevnějším druhům topení, levnější je uhlí a dřevo, ale je to,
kromě elektřiny, jeden ze způsobů, jak můžete v případě, když ráno odcházíte
a večer se vracíte, přijít do přiměřeně vytopeného domu. A nakonec když si
všechno spočítám, a myslím tím úplně všechno, tzn. i vlastní práci se
skládáním uhlí nebo přípravu dřeva (i v lese), tak to nevychází zase tak špatně. A ještě jeden důvod, až zestárneme tak i s tou naší prací to nebude tak
valné. Takže závěrem řečeno, další rozvoj plynofikace obce bude záležet
především na vás, na občanech, kteří budete mít o plyn zájem. Jen doplňuji to,
co již znáte z televize, že v případě finanční podpory z SFŽP musí být do 2 let
od kolaudace v provozu více jak 90 % plynových přípojek (myšlen nejen pro
topení, ale i pro vaření).
Nedávno proběhla veřejná zasedání zastupitelstva obce. Je opravdu škoda, že "masová" účast občanů, je tak veliká. V Němčicích přišlo celkem
7 občanů a ve Zhoři všichni 2 občané. To pro nás znamená, že buď děláme
všechno velmi dobře a nebo že nemá cenu se s námi vůbec bavit. V každém
případě není dobré, že se vy, občané obce Němčice, nezajímáte o skutečnou
podstatu dění v obci. Tvrdím, a za tím si stojím, že jsem schopen odpovědět
každou, znovu opakuji každou, i nepříjemnou otázku. Ale ono je jednodušší,
když každý má tu svoji pravdu, kterou si sám vytvořil. Není zájem znát podstatu věci, protože tato podstata bývá obvykle velmi jednoduchá a bulvárně
nezajímavá. Začali jsme například s opravou místních komunikací. To co je
provedeno, no nic moc. Okamžitě mě na úřadě začaly zvonit telefony, proč se
neudělalo ještě to nebo ono. Jenže to nebo ono stojí peníze, a úpravy komunikací v provedeném rozsahu nás stály 146.000,- Kč. Říkám taky, nic moc.
Uvidíme jak to bude vypadat na jaře. Chci jen říci, že každý m2 stojí peníze, a
ne malé. Těm všem, co si stěžovali, že se k nim "záměrně" nedělá nebo neopravuje silnice, mohu sdělit, že opravy komunikací od r. 2005 mají prioritu číslo
1, a že by během 2 - 3 let měly stát cca 2 mil. Kč. Dále máme připravený seznam činností, které je nezbytné co nejdříve udělat. Hodnota těchto činností se
pohybuje řádově v milionech Kč. Jenže peníze máte dané a zbývá jich opravdu nemnoho. Tak a teď si poraďte, co z obsáhlého seznamu je potřeba upřednostnit. Pro ilustraci pouze jmenuji (náklady jsou orientační):
1. Opravy místních komunikací
2.000.000,- Kč
2. Kanalizace Člupek ( čp. 25, 27, 57, 58)
120.000,- Kč
3. Dostavba sportovního areálu
770.000,- Kč

Zpravodaj
Obecního úøadu
Nìmèice
• PODZIM 2004 •
• ROÈNÍK II •
Vychází pro
osady
Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka

4. Oprava hasičské zbrojnice v Němčicích
5. Nátěry a opravy oken OÚ
6. Opravy kaplí - II. etapa
7. Obnovy pomníků padlých
8. Rozšíření 2 mostků
9. Přechod pro pěší
10. Obnova veřejných prostranství
11. Sběrné dvory Němčice, Zhoř
12. Údržba veřejné zeleně
13. Protipovodňová opatření
14. Rekonstrukce ČOV

100.000,- Kč
100.000,- Kč
340.000,- Kč
120.000,- Kč
80.000,- Kč
80.000,- Kč
560.000,- Kč
?
Kč
?
Kč
? mil. Kč
? mil. Kč

A ještě několik drobností za několik statisíců Kč:
- ploché střechy na sedlové, opravy
- obnova vodovodu a kanalizace
- úpravy korun vzrostlých stromů
- dokončení rekonstrukce rozhlasu v Němčicích
- oprava rozhlasu ve Zhoři
- oprava sportovně kulturního areálu na Člupku
- rozšíření osvětlení ve středu obce v Němčicích
- nákup a příprava pozemků pro výstavbu RD
Další zábavnou oblastní je TKO. Jistě jste si všichni všimli, že se u
prodejen objevily žluté kontejnery s nápisem PLASTY. Málokdo si asi však na
obecních vývěskách přečetl, že se jedná pouze o “DOPLNĚK STÁVAJÍCÍHO
PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ”. Je to určeno pro ty, kteří opravdu ale opravdu doma nenajdou ve svých malometrážních bytech a domovech místečko pro
uskladnění pytlů na plasty a nápojové kartony (mimochodem dle vydaných
pytlů bychom měli mít asi tak 3 - 4x více separovaného odpadu, než máme ve
skutečnosti). A proto se nám válejí pytle s odpadky kolem těchto kontejnerů,
protože je velmi obtížné umístit takovýto pytel s plasty dovnitř, a to nemluvím
ani o tom, že je snad nad lidské síly vůbec zavřít víko těchto žlutých kontejnerů. Každému co jeho jest. Již posledně jsem hovořil o odpadech a jejich separaci. V tuto dobu je to jediná cesta, jak šetřit vaši peněženku. Pravda je, čím
více se vyseparuje těchto druhotných odpadů, tím více všichni ušetříme.
Připravuje se od ledna 2005 razantní postupné narůstání poplatků za
skladování, takže magická hranice 500,- Kč může již padnout hned příští rok.
Pak za mnou nechoďte, že je tato služba drahá. V letošním roce jsme poprvé
uplatnili exekuce na poplatky TKO a zdůrazňuji, že velmi úspěšně. Takže
opravdu nedoporučuji poplatek za TKO neplatit. A to ani nemluvím o tom, že
máme ze zákona možnost navýšit neuhrazený poplatek za TKO až na trojnásobek. Určitě si říkáte, proč byste nám dávali peníze, když je nezodpovědně
rozhazujeme. Rád Vám toto nezodpovědné rozhazování zdůvodním, ale to by
musel někdo přijít na veřejné zasedání. Teď posledně jsem nechal kolovat
bilanci přijímů a výdajů obecního rozpočtu. Kdo chtěl, mohl si přečíst to, co ho
zajímá.
Mohlo by vás zajímat, že mapuji situaci ve věci poskytování
zdravotních a pečovatelských služeb. Vzhledem k reformě státní správy se
nacházíme v jakémsi vakuu mezi Č. Třebovou, Sloupnicí a Litomyšlí. Na jednání s ředitelkou domova důchodců jsem byl ujištěn, že v případě podávání
žádostí našich občanů např. o přijetí do domova důchodců v Litomyšli, budou
tyto posuzovány srovnatelně s žádostmi občanů z Litomyšle. Ale skutečností
je, že se každá žádost posuzuje individuálně, především vzhledem ke zdravotnímu stavu. Chtěl bych iniciovat v rámci sdružení obcí Litomyšlsko zahájení
průzkumů potřeb a možností v této oblasti a nastolení přehledného systému

pro všechny občany. V současné době, obce a města, které provozují domovy
důchodců, penziony nebo domy s pečovatelskou službou, upřednostňují více
či méně své občany. Nelze jim to mít za zlé, protože se výrazně podílejí na
úhradě především provozních nákladů, ale i vstupních investic. Je otázkou, jak
dalece bude tento můj záměr úspěšný, protože především ve finanční
spoluúčasti státu a kraje na provozu těchto zařízení je budoucnost velmi nejasná, stručně mohu říci, úplně bez koncepce. Ostatně oblastí bez koncepce je v
tomhle státě dost a dost. Postupně nabývám přesvědčení, že "bezkoncepčnost" je dokonce žádaná a pro mnoho lobistických skupin naprosto
vyhovující. Pro doplnění uvádím, že provozní náklady na jedno lůžko domova
důchodců se v Litomyšli pohybují okolo 190.000,- Kč/rok.
Letošní rok, rok 2004, je druhým rokem po ukončení velkých investic. Kdo si vzpomíná, tak jsem hovořil o 2 - 3 letech "normalizace" obecního

rozpočtu. Myslím, že se tento názor plně naplňuje, protože v současné době
máme již velmi dobrou platební kázeň, kromě úvěrů, žádné dluhy. Projevilo se
to také v investicích menšího rozsahu jako je např. rekonstrukce osvětlení ve
Zhoři, opravy kaplí a zahájení dlouhodobého plánu na postupné opravy místních chodníků a komunikací. Ale neklesejme na mysli. V časové krátkém horizontu nás očekávají velké investice do rekonstrukce ČOV (kterou nám mimochodem, spolu s kanalizací, široko daleko závidí), protipovodňových opatření
a přípravy pozemků pro bytovou výstavbu. Nebude to rozhodně jednoduché,
protože se výdaje budou pohybovat v řádech mnoha milionů korun.
Závěrem bych vám chtěl popřát prožití pěkného podzimu a také
poděkovat těm, kteří si náš Zlatý pásek alespoň 1x přečtou než ho použijí pro
zatopení v kamnech.
- Ing. Josef Racek, starosta

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se

v období 07/2004 - 09/2004 sešlo celkem 6x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C předběžně prodej části st.p. KN č. 73 v Němčicích p. M. Nováčkovi, pak odd-

ělení pruhu o šířce cca 1,8 m podél komunikace II/358, pro případnou výstavbu chodníku.
předběžně pronájem prodejen na Člupku a ve Zhoři, jako účel využití těchto objektů. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce Němčice. Pronájmy
budou projednány jednotlivě v OZ.
předběžně pronájem prostor prodejny ve Zhoři p. Ladislavu Křečkovi,
Velkoobchod hraček v Ústí nad Orlicí, pro skladovací účely. Pronájem na 1 rok
s možností prodloužení nájemní smlouvy. Podrobnosti budou upřesněny v
nájemní smlouvě, která bude předložena OZ ke schválení.
pronájem prodejny čp. 35 na Člupku p. Jaromíru Lodrovi, od 1. 10. 2004
pronájem prodejny čp. 102 ve Zhoři p. Ladislavu Křečkovi, od 1. 10. 2004
priority žádostí o podporu z POV na r 2005 v pořadí:
- opravy místních komunikací
- opravy kaplí v Němčicích - II. etapa
Termín předložení žádostí je do 30. 9. 2004
smlouvu č. 2004/00881 o dotaci na obnovu počítačového vybavení Obecního úřadu v Němčicích ve výši 40.000,- Kč.
terénní protipovodňové úpravy ve Zhoři - rozšíření propusti na cestě ke
kravínu na dvojnásobek, výstavbu zachycovací nádrže "nadejmáku" nad touto
propustí, další drobnější úpravy. Dále jednání se ZD a SÚS ve věci protipovodňových opatření.
finanční příspěvek TJ Sokol ve výši 39.000,- Kč na částečnou úhradu
provozních nákladů sportovních kabin v Němčicích, které jsou ve výši 65.000,Kč/rok.
zadání zakázky na nátěr střechy čp. 98 v Němčicích, včetně drobných oprav
p. Tomešovi Jiřímu z České Třebové, v ceně zakázky do 60.000,- Kč.
nákup hasičského vozu Avia za celkovou cenu 202.300,- Kč.
smlouvu o převodu restitučních nároků od p. M. Březské za obec Němčice
v celkové ceně 32.514,19 Kč pro potřeby nákupu pozemků ve Zhoři. Pozemky
jsou nezbytné pro následné dobudování protipovodňových opatření ve Zhoři.
přemístění sběrného dvorku na p.p. KN č. 636/2, v prostoru u cesty ke
sportoviště. Na tuto lokalitu bude zbudována i PD, kterou zajišťuje LIKO Svitavy.
zadání zakázky na opravy místních komunikací p. J. Dlouhému z Voděrad,
v ceně zakázky do 100.000,- Kč, včetně DPH. Jedná se o opravy výtluků v
nezbytně nutném rozsahu.
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, požární řád Němčice. Vyhláška bude
vyvěšena, ale bude k dispozici v kanceláři OÚ (vzhledem k rozsahu).
termíny veřejného zasedání OZ a to:
22. 9. 2004 (středa) v Němčicích
23. 9. 2004 (čtvrtek) ve Zhoři.
pronájem restaurace p. K. Zichovi ml. z Moravské Třebové. Podrobnosti
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! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !

Upozorňujeme, že v prostorách u prodejen (Němčice, Člupek,
Zhoř) byly umístěny nové žluté kontejnery na plasty, jako
doplněk stávajícího pytlového svozu plastů. Stávající rozpis
zůstává v platnosti.

pronájmu budou upřesněny v nájemní smlouvě. Nájem bude uzavřen na
3 roky s 6 měsíční výpovědní lhůtou při výši nájmu 15.000,- Kč/měsíc. Majetek
bude zajištěn podepsanou blankosměnkou.
záměr na zrušení svazku obcí Českotřebovska se sídlem Městský úřad,
Staré náměstí čp. 78, Česká Třebová, IČ 49312316, založeného zakladatelskou smlouvou ze dne 22. 6. 1993 Městem Česká Třbová, Obcí Přívrat, Obcí
Němčice, Obcí Řetová a Obcí Řetůvka, a to z důvodu dle ust. č. X odst. 3
stanov svazku obcí Českotřebovska ze dne 22. 6. 1993. Za tím účelem zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem Svazku obcí Českotřebovska do likvidace a se jmenováním likvidátora. V souvislosti s uvedeným pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce pana Ing. Josefa Racka, pana Ing. Františka
Šauera a pana Ladislava Jilga, aby se zúčastnili jednání sboru obcí Svazku
obcí Českotřebovska a hlasovali za Obec Němčice ve smyslu tohoto usnesení.
Všichni tři pověření zástupci jsou oprávněni schválit a provést veškeré úkony
vedoucí k likvidaci Svazku obcí Českotřebovska a jeho výmazu z registru
vedeného u Krajského úřadu Pardubického kraje
žádost p. I. Orolinové ze Zhoři čp. 65, o splátkový kalendář na splátky
poplatku TKO za r. 2003 a 2004. Splátky budou rozděleny na 6 měsíců, ve výši
820,- Kč/měsíc, s účinností od 20. 9. 2004.
úhradu kanalizační šachty pro výstavbu kanalizační přípojky k čp. 133 v
Němčicích. Kanalizační přípojka od šachty bude plně hrazena vlastníkem
domu čp. 133 v Němčicích.
převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 5 zákona č. 95/1999 Sb. v
Němčicích, místní části Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové. Jedná se o stp. KNč.
135, pp. KN č. 130/24, 130/32 a 130/34.
projednání možnosti odkupu části podílu pp. KN č. 213/4 v Němčicích, místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové se spoluvlastníky tohoto podílu.
převod matričního úřadu z České Třebové do Litomyšle, souhlasí s připravovanou novelou příslušného zákona.
odložení žádosti TJ Sokol o pronájem suterénních prostor pro sportovní klub
pro nezájem žadatele.
možnost konsolidace hypotéčního úvěru v závislosti na výhodnosti dalších
nabídek od jiných finančních ústavů.
další termín zasedání OZ na 22. 9. 2004 v Němčicích a 23. 9. 2004 ve Zhoři,
veřejná zasedání.
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Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost p. St. Hermana z České

Třebové o omezení tonáže automobilů užívajících místní komunikace v
sousedství nemovitosti čp. 63 ve Zhoři, v jeho vlastnictví. Užívání komunikací
je úměrné potřebám vlastníků okolních nemovitostí, a to v rozsahu dopravní
obsluhy. K uváděným poškozením stejně tak k poškození okolních komunikací
docházelo v minulých letech nikoli nyní.
-OÚ

! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů dávali pouze plasty,
především plastové láhve, které budou řádně sešlapány!
- OZ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Něm
Přítomni
: Šauer,Racek,Jůza,Urbánková,Jilg
Neprovedeno v roce 2003
Omluveni : Hynek,Čejková,Sedláčková,Kladiva
výměna hydrantů a uzávěru vodovodu
Ověřovatelé : Jůza, Jilg
rekonstrukce ČS
Začátek
: 19:00
opravy plochých střech
dostavba sportovního areálu
Program:
výstavba sběrného dvorku a garáží ve Zhoři
1) Hospodaření obce v roce 2003
oprava mostu u čp. 12 v Němčicích
2) Plnění rozpočtu v roce 2004
rozšíření mostů u čp. 26 a 125 v Němčicích,
3) Činnost v roce 2003
úprava břehů
4) Činnost v roce 2004
protipovodňová opatření na Hřeble
5) Různé (TKO, protipovodňová opatření, rekonrekonstrukce rozhlasu v Němčicích
strukce ČOV, vodovod, kanalizace, sociální služby,
opravy místních komunikací
POV 2004, POV 2005, prodejny, Kulturní dům,
nátěr oken OÚ
reforma veřejné správy, oblasti činnosti 2005,
zrcadlo ve Zhoři
agenda obce)
výstavba trafostanice za hřbitovem
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ad 1) zástupce starosty Ing. František Šauer
seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za
rok 2003
Rozpočet 2003 upravený
konsolidované příjmy
8.243.477,- Kč
konsolidované výdaje
8.243.477,- Kč
Skutečnost k 31. 12. 2003
příjmy
9.302.307,- Kč
výdaje
9.416.051,- Kč
saldo (z r. 2002)
- 113.744,- Kč
V rozpočtu, v příjmech i výdajích, je
zahrnuta i dotace mzdových prostředků z rozpočtu
PU kraje 1.956.000,- Kč
ad 2) Zástupce starosty Ing. František Šauer,
seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 31. 8.
2004
Rozpočet 2004 upravený
konsolidované příjmy
8.622.000,- Kč
konsolidované výdaje
8.622.000,- Kč
Skutečnost k 31. 8. 2004
7.195.042,- Kč
6.306.993,- Kč
V rozpočtu je zahrnuta i dotace
mzdových prostředků z rozpočtu PU kraje
2.000.000,- Kč

příjmy
výdaje

ad 3) starosta Ing. Josef Racek krátce zhodnotil
pracovní činnost v r. 2003
Plán činnosti 2003 zachycoval potřebné
oblasti pro investice, opravy a údržbu v obci
Provedeno v roce 2003
opravy ČS a Vodojem, včetně oplocení
kanalizační sběrač k čp. 132, 56, 58 v Němčicích
kanalizační sběrač k čp. 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43 na Člupku
úprava koryta Končínského potoka
opravy a údržba v areálu ZŠ v Němčicích
opravy propustí v Němčicích u čp. 30 a 37
drobné práce na sportovním areálu v Němčicích
demolice čp. 45 v Němčicích, přeložky vedení
rekonstrukce mostu u čp. 30 v Němčicích
pěší zóna Němčice, částečně
údržba a opravy veřejného osvětlení v
Němčicích a ve Zhoři
výměna oken v poradně, opravy, vybílení
nátěr plechové střechy KD
rozšíření osvětlení na Člupek a ve Zhoři
údržba veřejné zeleně
prořezávky křovin
údržba a opravy movitého a nemovitého majetku

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ad 4) starosta krátce zhodnotil dosavadní činnost v
r. 2004. Plán činnosti na r. 2004 je zaměřen především na opravy a údržbu stávajícího obecního
majetku, ne tak široce jako v roce 2003.
Provedeno k 31. 8. 2004
kanalizační přípojka k hasičské zbrojnici a
garážím v Němčicích
vodovodní přípojka k hasičské zbrojnici
nákup zásahového vozidla pro SDH Němčice
menší investiční práce sportovního areálu
částečné opravy dopravního značení v obci
oprava a rozšíření veřejného osvětlení ve Zhoři
průběžné opravy dopravního značení v obci
oprava a rozšíření veřejného osvětlení ve Zhoři
průběžné opravy a údržba veřejného osvětlení v
Němčicích a ve Zhoři
oprava mostku u čp. 12 v Němčicích
údržba veřejné zeleně
prořezávky náletových porostů a křovin u komu
nikací
vyklízení, opravy a revize v objektech bývalých
prodejen na Člupku a ve Zhoři
provádí se výstavba soc. zařízení v hasičské
zbrojnici a garážích v Němčicích
opravy kalových polí ČOV Němčice
dokončeno odvodnění spodní části "Trhovice” v
Němčicích
přeložka vody k čp. 86 v Němčicích
oprava plotu u skladu vedle MŠ v Němčicích
opravy záchodků v areálu na Člupku
zadána oprava a nátěr šindelové střechy čp. 98,
roubené hospody v Němčicích
oprava čekárny a hřbitovní zdi ve Zhoři
vodovodní přípojka k novostavbám v Němčicích
opravy kanalizačních šachet na Člupku
opravy a údržba movitého a nemovitého majetku
obce
zahájena příprava na rekonstrukci kaple na
Člupku

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Neprovedeno k 31. 8.2004

D dešťová a splašková kanalizace k čp. 25, 27, 57
a 58 na Člupku
D rozšíření osvětlení čp. 107 - 37 v Němčicích
D rekonstrukce veřejného rozhlasu v Němčicích
D přechody pro pěší
D oprava a nátěr oken OÚ v Němčicích
D protipovodňová opatření na "Hřeble"
D sběrný dvůr ve Zhoři
D rozšíření mostků u čp. 26 a 125 v Němčicích
D výměny hydrantů a uzávěrů vodovodu
D rekonstrukce ČS

čice ze dne 22. 9. 2004
ad 5) starosta obce, přednesl informace k následujícím tématům:
Sociální služby
Centrum sociální pomoci Litomyšl
- při zažádání o sociální a pečovatelské služby v
Litomyšli jsou stejně posuzováni všichni občané
ve spádové oblasti pověřeného úřadu v Litomyšli
a členové sdružení Litomyšlsko
- nabídka služeb v Litomyšli
- pečovatelská služba
- domovinka - denní pobyt pro seniory
- klub důchodců
- domov důchodců
- dům s pečovatelskou službou
- Litomyšlská univerzita třetího věku
- půjčovna zdravotních pomůcek - v DPS
- nabídka služeb Farní charity v Litomyšli
- středisko respitní péče - pobyt pro seniory 1
týden až 3 měsíce
- ošetřovatelská péče v rodinách
- žádosti o služby si může podat každý občan ČR
- o přijetí rozhoduje komise Měú v Litomyšli
- Domov důchodců Sloupnice - stručná informace
- žádost si může podat každý občan ČR
- o přijetí rozhoduje komise OÚ Sloupnice
- jsou upřednostňováni občané Sloupnice
- Domov důchodců a Dům s pečovatelskou
službou v České Třebové - stručná informace
- žádost si může podat každý
- o přijetí rozhoduje komise Měú Česká Třebová
- bez využití míst azylové pokoje pro dočasné
umístění nemohoucích občanů
Celá situace bude podrobněji zmapována, stejně jako v případě služeb v Litomyšli a
občané budou i nadále informováni.
Odpadové hospodářství
Předpokládá se postupný nárůst
poplatků v důsledku nárůstu cen za skládkování
TKO. Stát se snaží snížit množství neseparovaného odpadu, případně zajistit využití i dalších
způsobů likvidace odpadů (např. spalovny). Pro
občana tato situace není dobrá, neboť likvidace
odpadů ve spalovnách je mnohem dražší než na
skládkách.
Je nutné více třídit odpady, za tyto
vyseparované komodity obec dostává stanovené
platby, které v konečném důsledku snižují poplatek
za TKO.
Zelený odpad - připravuje se (kontejnerový svoz zelené a dřevní hmoty - BRKO) Osvěta v ZŠ a i na dalších úrovních.
Upozornění, že přistavené kontejnery
na plast slouží pouze jako doplněk ke stávajícímu
svozu plastů, který zůstává nezměněn.
Program Obnovy vesnice 2004
- Opravy kaplí Němčice, Člupek, Zhoř (150.000,-)
- Úroky z úvěru na dostavbu KD
Žádosti podané prostřednictvím sdružení obcí
Litomyšlsko
- oplocení sportoviště a výstavba studny (36.000,-)
Program Obnovy vesnice 2005
Žádosti podané obcí Němčice
- rekonstrukce komunikací - (600.000,-)

- opravy kaplí - II. Etapa - (340.000,-)
- úrok z úvěru na dostavbu KD - (36.000,-)
Žádosti podané prostřednictvím sdružení obcí
Litomyšlsko
- Úpravy veřejných prostranství - (180.000,-)
- Opravy kaplí II. Etapa - (340.000,-)
Žádosti podané prostřednictvím sdružení obcí
Orlicko-Třebovsko
- Oprava a vybavení hasičské zbrojnice v
Němčicích (100.000,-)
- Opravy kaplí II. Etapa - (340.000,-)
Granty PU kraje 2004
- Počítačové vybavení OÚ - (40.000,-)
Protipovodňová opatření
- opět jednání se ZD Sloupnice, opatření na Hřeble
v Němčicíh, snad v 10/2004, včetně výstavby
dvou propustí
- úprava cesty "Voštice" ve Zhoři, výstavba propusti
a zachytávání nádrže
- příprava projektové dokumentace (4x poldr)
Prodejny
- vyklízení prodejen, drobné opravy a revize
zařízení

- pronajmuty za 3.000,- Kč/měsíc
Člupek - velkoobchod LODREKO
Zhoř - sklad hraček
Kulturní dům
Od září nový nájemce, občané si mohou sami
vytvořit názor na rozsah a kvalitu poskytovaných
služeb. Pronájem za obdobných podmínek jako u
předcházejícího nájemce.
Reforma veřejné správy
Dle vládního nařízení se mají postupně Správní
obvody dalších institucí ztotožnit s obvody
pověřených úřadů (matrika, kontaktní místo,
stavební úřad, pracovní úřad, apod.)
Od 6/2004 přemístěn Katastr nemovitostí z Ústí
nad Orlicí do Svitav.
Vodovod, kanalizace
Vodovod bez větších změn. Kanalizace ČOV došlo ke změně kalového hospodářství. ZD Sloupnice již neodebírá kaly z ČOV. Uzavřena smlouva s
oprávněnou firmou, kdy jsou kaly kompostovány a
zpracovávány na hnojivo. Tato nová situace si i
citelně dotkla občanů s jímkami na vyvážení. V této
chvíli ČOV Němčice není schopna zpracovávat
dovážené kaly. Tyto je nutno odvážet na ČOV v Litomyšli nebo České Třebové - výrazný nárůst ceny.

Starostové
S koncem II. světové války skončila i
funkce starosty v obecních samosprávách. Zastupitelstva byla nahrazena Národními výbory. V
poválečných zmatcích docházelo k častým
změnám na pozici předsedy Národního výboru
(během prvního poválečného desetiletí celkem
čtrnáctkrát). Po únoru 1948 se stále více prosazovalo politické hledisko při obsazování tohoto postu.
Již 9.5.1945 byl v Němčicích založen
Národní výbor. Prvním poválečným předsedou se
stal JUDr. František Zeman ze Člupku. Ten se však
odstěhoval.
15.9.1945 byl na jeho místo zvolen Josef
Kubový, který ale po osmi měsících na funkci
předsedy rezignoval.
Do voleb ho nahradil Jan Pavliš (zvolen
3.5.1946).
7.7.1946 převzal funkci předsedy Národního výboru Bohumír Ondrák. Během jeho
funkčního období se začala obnovovat činnost
Vodovodního družstva Zhoř-Němčice-Přívrat-Svinná a postupem času se začaly normalizovat i
poválečné poměry ve vesnici. Bohumír Ondrák se
však z Němčic odstěhoval.
7.8.1947 byl předsedou NV opět zvolen
Jan Pavliš. Úřadování Jana Pavliše trvalo rok a
poté na funkci předsedy rezignoval. Během tohoto
roku došlo k vystoupení Němčic z Vodovodního
družstva Zhoř-Němčice-Přívrat-Svinná.
28.8.1948 byl předsedou Národního
výboru zvolen Josef Buben, ale i on na funkci po půl
roce rezignoval.

v

V rámci připravované rekonstrukce je
dán požadavek na doplňovací nádrž pro likvidaci
dovážených kalů.
Agenda obce
Činnost na úřadě je rozdělena mezi starostu, účetní a administrativní pracovnici. Každý je zodpovědný za kvalitu provedené práce na jemu svěřenému
úseku. Zastupitelnost je v některých případech,
vzhledem ke kompetencím, velmi obtížná nebo
nemožná. (Hmotná zodpovědnost za pokladnu,
osvědčení na provádění vidimace a legalizace,
.....)
Činnost úřadu je rozdělena na dvě základní části:
- výkon svěřené státní správy - Obecní úřad
Němčice
- výkon samosprávy - Obec Němčice
Diskuse
- umístění kontejneru u hřbitova v Němčicích
- mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
- nastavení veřejného osvětlení, nesvítí světla
- opravy místních komunikací
OZ

Nìmèicích

21.2.1949 byl do funkce předsedy
zvolen opět JUDr. František Zeman. Ten funkci
vykonával do ledna 1950, kdy byl odvolán MAV-NF.
Od 4.1.1950 vykonával funkci předsedy
Jan Myška ze Člupku, ale pouze do června, kdy
rezignoval.
Na jeho místo nastoupil 28.6.1950 opět
Josef Buben, ale i on krátce nato rezignoval.
Do konce volebního období vykonával
povinnosti předsedy Národního výboru úřadující
místopředseda Stanislav Zindulka.
26.1.1951 byl zvolen předsedou NV
Josef Linhart. Funkci vykonával celkem 18 měsíců
a byl odvolán na návrh AV-NF.
Na jeho místo byl 24.6.1952 zvolen
Stanislav Zindulka. Ten byl na začátku roku 1954
zvolen předsedou JZD a proto byl z funkce
předsedy NV odvolán.
2.3.1954 byl zvolen předsedou NV
František Vaňous. Jeho úřadování trvalo jenom do
voleb (cca. 3 měsíce).
24.5.1954 byl zvolen předsedou NV
Josef Pávek. Byl to první poválečný předseda NV,
který ve své funkci vydržel relativně dlouho (téměř
9 let), až do roku 1963. Během jeho funkčního
období došlo k úplné kolektivizaci zemědělství
započaté v roce 1953. Funkcionáři NV se zabývali
hlavně zajišťováním funkcí Zemědělského
družstva.
V období do voleb (od 6.2.1963 do
8.6.1964) byl předsedou NV Jan Radimecký.
Ve volbách 8.6.1964 byl předsedou NV

Vážení čtenáři,
vzhledem k nízké návštěvnosti občanů na veřejných zasedáních Obecního
zastupitelstva jsme se rozhodli zařadit do tohoto vydání Zlatého pásku alespoň úplný zápis z poslední veřejné schůze.
Od příštího vydání bychom chtěli zavést novou rubriku nazvanou
Nad dotazy Občanů. Předpokládáme, že v ní zastupitelé budou odpovídat

-
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zvolen František Zachař. Jeho funkční období trvalo do května 1968, kdy odstoupil z funkce předsedy,
protože odešel do důchodu. Během jeho funkčního
období dále docházelo k prolínání problémů ZD do
činnosti Národního výboru. Problémy obce zůstávaly dlouhodobě neřešeny.
15.5.1968 byl předsedou NV v zvolen
František Broulík. Během jeho poměrně dlouhého
úřadování začalo postupně docházet k aktivizaci
práce obecního zastupitelstva směrem k řešení
problémů občanů. Je třeba podotknout, že největší
zásluhu na tom měla přítomnost Františka Hubinky
v NV ( v různých funkcích). Bylo postaveno nebo
zahájeno poměrně velké množství akcí. Byly
postaveny nové čekárny na zastávkách ČSAD,
prodejna JEDNOTY v Němčicích (otevřena v únoru
1973) a na Člupku, vodovod na Člupku a v
Němčicích, garáže vedle Hasičské zbrojnice, dvě
hřiště, taneční parket na Člupku, most a opěrná zeď
u hospody v Němčicích, veřejné osvětlení a
záchody ve škole. Místní občané na těchto akcích
odpracovali úctyhodné množství brigádnických
hodin zdarma. V tomto období docházelo k rozmachu činnosti společenských organizací (Svaz
žen, Sokol, Svaz mládeže, Svaz chovatelů, Juvena
atd. Jejich členové se rovněž zapojovali do výstavby výše jmenovaných staveb.
V prosinci 1975 došlo na návrh zástupců
Zhoře ke sloučení do té doby samostatné obce
Zhoř s Němčicemi.
- Podle Knihy zápisů zasedání MNV a Rady NV

na dotazy položené buď jmenovitě, nebo i anonymně. Své dotazy můžete
vhazovat do skříňky na chodbě Obecního úřadu určené na příspěvky do
zpravodaje (alespoň bude k něčemu dobrá). Ptát se můžete buď jmenovitě
jednotlivých členů, anebo zastupitelstva jako celku. Jediným předpokladem
uveřejnění je zachování elementární slušnosti (tj. žádné nadávky a osobní
urážky). Slibuji. že zodpovíme jakýkoli dotaz.
- FŠ

@ OSKAREL @

2004

Rok s rokem se sešel a ochotníci opět měli plné ruce práce s
přípravou druhého výročního předávání "OSKARLŮ", které se opět konalo na
chalupě Bódi a Evy Vytlačilových v sobotu 4.září. V podtextu pozvánky bylo
uvedeno, že se jedná současně také o divadelní
rozloučení s létem. Skončily totiž prázdniny a ochotníci pro Vás připravují nové divadelní představení.
Vraťme se však k Oskarlovi. Tentokrát
nebyly žádné dlouhé přípravy jako v roce 2003,
protože pořádání takovéto významné akce už bylo
podloženo zkušenostmi z ročníku prvního. Vše bylo v
sobotu dopoledne připraveno, nazdobeno, hosté
zajištěni a občerstvení samozřejmě také. Úderem
17.hodiny přicházeli první návštěvníci z řad ochotníků
a všechny potěšilo, že mezi nimi byli i nejmladší členové, kteří budou hrát v nové divadelní hře. Postupem
krátké doby se dvorek chalupy zaplnil dalšími příchozími, mezi nimiž byli i ti starší ochotníci - pan Vytlačil, Štarman a Pavliš. Nečekaně se dostavila také velice pohledná a atraktivní mladá žena, o které se mnozí muži domnívali, že se jedná o novou hvězdu ochotnického nebe a začali se o ni blíže zajímat. Veliké překvapení však
čekalo každého z nich, když se představila jako Mirka Matoušková. Mysleli si,
že Mirek zapřel svoje dvojče, ale ještě bližším zkoumáním zjistili, že je to on
sám.

Pozvánka na kulturu
Přijďte se podívat 23.10.2004 do kulturního domu na divadelní představení
“Rodina základ státu”, kterou Vám zahrají ochotníci z Horního Újezda.
Ještě srdečněji Vás zvu na poslední víkend v listopadu (27. a
28.11.), kdy se Vám představí místní ochotníci s premiérou veselohry
“Pražské švadlenky” v režii paní Jany Klementové. V této hře uvidíte mnoho
nových tváří.
Poslední velkou akcí Spolku divadelních ochotníků v tomto roce
bude 11. prosince “Vánoční koncert”. Představí se v něm swingový orchestr
“Big Band” z Lanškrouna. Jako host vystoupí populární zpěvačka Jitka
Zelenková.
Dále bych Vás chtěl pozvat na tradiční “Divadelní ples”, který
připravujeme na 19.2.2005
- Václav Kodytek
předseda spolku

S blížícím se soumrakem nastalo velké očekávání, jestli se tentokrát všichni dočkají příjezdu "OSKARLA". Bohužel se opět nedočkali, takže
tato záhadná postava prozatím zůstává utajena. Všichni však obdrželi od
Vendy Kodytka a Bódi Vytlačila pamětní list od Oskarla, který jim bude tuto
společenskou akci připomínat. I přesto, že se hlavní aktér nedostavil, nezapomněla Věra Doležalová přinést svoji oblíbenou harmoniku. (Ona vlastně
zapomněla, ale na naléhání všech přítomných pro ni rychle doběhla, aby
mohla hudbou potěšit ostatní). A tak se chaloupkou rozezněly krásné české
písničky, zpívané s velkým procítěním a zaujetím některých vynikajících
zpěváků. Ti kteří měli chuť tančit, využili trávníčku, jež se stal dočasným
tanečním parketem. Snad travička do příštího roku zase vyroste. Pokud potřebovali všichni zpívající malou pauzu, aby nabrali síly do
dalšího zpívání, přišla na chvíli na řadu hudba reprodukovaná a tím i možnost malého občerstvení, na
kterém se z velké části podílela ženská část ochotníků
svými kulinářskými výrobky. Velice se osvědčil Víťa
Stránský v roli grilovače párků a klobás a naléváním
chutných nápojů. Nálada byla výborná, počasí skvělé,
písničky byly prokládány veselými příběhy z ochotnického dění a účast byla větší než při prvním ročníku.
Všichni se dobře bavili a některým i smíchem ukápla
nezadržitelná slzička. Proto, když se v pozdních
nočních hodinách začali první odpadlíci loučit, bylo
jasné, že všechno jednou skončí a brzo se odeberou do
svých postýlek i ostatní. Všichni si slíbili, že za rok se
zase všichni sejdou a možná konečně přijde i Oskarel.
I když jsme se my, ochotníci, loučili s létem, všichni doufáme, že
pěkné počasí ještě nějaký ten týden vydrží a přejeme Vám všem krásný podzim. Pod vedením paní Klementové připravujeme nové divadelní představení
plné pěkných písniček, které Vás určitě potěší.
- b.v.

k zamyšlení...
Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
- Friedrich Nietzsche
Cynik = zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci jaké jsou, a ne jaké
by měly být.
- Ambrose Bierce
Lepší je zapálit třeba jen jednu svíčku, než proklínat tmu.
- Konfucius
Když pracujete, nestyďte se říci lidem, kteří vám překážejí,že překážejí.
- John Lennon
Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají.
- Goethe
Je správné se dát poučit i od nepřítele.

Dìtský bazar
Dne 25.9.2004 se uskutečnil již 3.
bazar dětského oblečení. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli. Velice mě potěšilo, že se konečně
zvýšila účast a to jak kupujících, tak především i prodávajících. Stále si totiž myslím, že
v dnešní době, kdy je dětské oblečení
poměrně drahé, bychom mohli využít
takovýchto akcí a oblečení si vpodstatě
povyměňovat.
Chtěla bych Vás proto již nyní pozvat
na náš jarní bazar, který se uskuteční v
březnu 2005.
- ZŠ

- Ovidius
Hluboká řeka se nezkalí, když do ní hodíme kámen. Když se člověk zlobí pro urážky
druhých, není hlubokou řekou, ale špinavou kalužinou.
- Perský myslitel Sádí
Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.
- Cato
Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.
- Lao-C'
Laskavost těch nahoře je mnohdy jen politika, jak získat ty dole.
- François deLa Rochefoucauld
Síla miliónů je v nulách.
-Gabriel Laub
Nikdy si nenamlouvejte, že někoho dobře znáte, pokud jste se s ním nedělili o
dědictví.
- Johann Kaspar Lavater

Z á k l a d n í
Zprávy ze školy:

3. září jsme využili pěkného počasí a uspořádali cvičení v přírodě.
Naše cesta směřovala do lesního prostředí k tzv."Kačenkám". Děti si opekly
párky, zahrály si hry Kdo trefí šiškou strom a Na schovávanou. Cestou zpět
hledaly houby ( a že jich bylo ).Výlet se nám vydařil a na jaře si ho určitě zopakujeme.
12. září proběhl v budově místní školy Den otevřených dveří, kterým
jsme si připomenuli 90.výročí otevření nynější školní budovy. Staré kroniky a
fotografie si prohlédli především bývalí žáci. Přišli si zavzpomínat a podívat se,
jak se škola od dob jejich školních let změnila.
V letošním školním roce mohou naši žáci opět navštěvovat několik
zájmových kroužků. Největší zájem je tradičně o počítače, dále pak angličtinu a
pohybové hry. Zájem o kreslení a malování mohou děti uplatnit při výtvarných
činnostech, kdo se chce věnovat muzice, může se učit hrát na zobcovou flétnu.
- Lydie Věnečková

š k o l a
Co pøipravujeme:

- Naši žáci si pro naše starší spoluobčany připraví kulturní program na
každoroční "Besedu s důchodci"
- Žáci 4. a 5. ročníku shlédnou česko-anglické divadelní představení
- V měsíci říjnu bude vyhlášena soutěž "O nejkrásnějšího draka " spojená s pouštěním draků
- Žáci 1.a 2.ročníku se zúčastní koncertu "Pavel Novák dětem"
- Ve školní družině si děti vyrobí lampiony a uspořádáme tradiční lampionový průvod
- Na besedě "Ježčí mimina" se dozvíme, jak pečovat o ježky,jak jim
pomáhat přežít zimu a pod.Besedu pro nás uspořádá ČSOP Česká
Třebová.
- Lydie Věnečková

Co je nového v naší mateøské škole

Spoleèenská kronika

V období od července do září
se v naší obci narodili:
Vytlačil Vojtěch
Radimecký Martin

Němčice
Němčice

hhgg

Do naší mateřské školy je letos zapsáno 26 dětí ve věku 3 6 let. Předškoláků je 11. Snažíme se pro děti vymýšlet takové hry a činnosti, při kterých se rozvíjí nejen poznání, vyjadřování, zručnost,
samostatnost, tělesná zdatnost, ale i vztah k druhým lidem a přírodě.
Kolektiv dětí různého věku nám dává příležitost učit děti vzájemné toleranci, ohleduplnosti, ochotě pomáhat si navzájem. Rádi
chodíme s dětmi do přírody a tak jsme se rozhodli, že vyrazíme na výlet
do lesa. Předpověď počasí slibovala nádherný den - úterý 14. září.
Protože je to z Němčic do lesa dost daleko, jeli jsme autobusem na
Zhořský kopec a za chviličku už jsme se toulali po lese. Děti se s
nadšením rozběhly hledat houby a košík byl za chvíli plný. Na kraji lesa
jsme si chvíli sedli, vybalili z batůžku svačinku a pití, sluníčko nás hřálo
a na nebi nebyl ani jeden mráček. Pak jsme pokračovali lesem do Svinné. Cestou jsme viděli krásné muchomůrky. Pak už byl čas vrátit se do
školky, seběhli jsme tedy z kopečka na zastávku do Svinné a vydali se
na cestu zpátky. Výlet se nám všem moc líbil a děti se ptají kdy zase
pojedeme.
- Věra Doležalová

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea:
Vašinová Anna
Provazníková Božena
Němečková Marie
Myška Stanislav
Radimecká Marta
Miikulecký Jaroslav
Myšková Zdeňka
Zýka Jaroslav
Bartoníček Zdeněk
Beranová Zdeňka
Dostálová Alena
Glesnerová Pavla
Kseňáková Miiloslava
Pecháček Václav

Zhoř
Člupek
Zhoř
Němčice
Němčice
Pudilka
Člupek
Zhoř
Němčice
Zhoř
Člupek
Člupek
Němčice
Němčice

hhgg

95 let
93 let
80 let
80 let
80 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
65 let
60 let
60 let
65 let

Blahopřejeme

jsme se rozloučili:

Procházková Anna
Němčice
Rambousková Anastázie Němčice
Suchánková Božena
Člupek

78 let
86 let
79 let

ËËËËËËËËËË
Kulturní dùm Nìmèice
Nabízíme
Restaurace - závodní stravování, obědy, večeře
Salonek - oslavy životních jubileí, svatby,
večírky, společenské akce, školení, semináře,
prezentace, rauty
Sál - plesy, zábavy, divadla
Otevírací doba:
Po - Čt
10:00 - 22:00
Pá - Ne
11:00 - 00:00
KD Němčice, Němčice 28, 561 18

(

461 610 122

Obecní knihovna
Nìmèice
Po volnějším provozu o prázdninách bude místní knihovna opět otevřena

každé úterý od 16:30 do 18:30
Do konce letošního roku bude možno si půjčovat knihy pouze z naší
knihovny, ale od nového roku bude p. Seklová spolupracovat s městskou knihovnou v České Třebové, kde vždy po určité období bude mít zapůjčeno
množství jejich knih, které si budou moci naši občané půjčovat. Tyto knihy se
budou neustále měnit, takže vy budete mít mnohem větší výběr nových knih.
Ještě bych touto cestou chtěla vyzvat vás všechny, kteří máte pocit,
že máte doma nějaké knihy zbytečné, nevyhazujte je, nabídněte je třeba do
naší knihovny, protože je to třeba náhodou i povinná četba pro děti, která se
občas velmi těžce shání.
Děkuji a přeji Vám mnoho hezkých chvil s našimi knihami.
- M.J.

S p o r t

-

Kalendář událostí
25.9.
2.10.
10.10.
16.10.
16.10.
23.10.
31.10.
7.11.
27.11.
28.11.
11.12.
25.12.

So
So
Ne 16:00
So 10:15
So 20:00
So
Ne 14:30
Ne 14:00
So
Ne
So
So 20:00

SPOZ
Sokol
Sokol
Sokol
Ochotníci
Sokol
Sokol
Ochotníci
Ochotníci
Ochotníci
Sokol

Beseda s důchodci
Diskotéka “Lajša”
Němčice A - Mistrovice
Němčice B - Dolní Dobrouč
Taneční zábava
divadlo “Rodina základ státu”
Němčice A - Lanškroun B
Němčice A - Sruby
divadlo “Pražské švadlenky”
divadlo “Pražské švadlenky”
Koncert
Štěpánská zábava

V o l n ý

Tak se nám utěšeně rozběhla nová fotbalová
sezóna. Nutno konstatovat, že po loňském nepříliš
zdařilém vystoupení, až nad očekávání dobře. Amužstvo mužů se dvě kola dokonce hřálo na výsluní II.třídy okresního přeboru a v době psaní tohoto příspěvku (6.10. 2004) je na druhém místě s těsnou bodovou ztrátou na čelní umístění B-týmu
České Třebové. Souboj obou týmů 24.10. v Č. Třebové by mohl být ozdobou soutěže, i když nutno konstatovat, že soupeř se na
tento dosti vyhecovaný duel určitě dobře připraví, hlavně co se týká posil z Amužstva krajské soutěže. Ale proč se nepokusit překvapit?
Se sportovním přístupem hráčů můžeme být určitě spokojeni. Horší
je to již s jejich přístupem k mimosportovním aktivitám. Vysvětlit některým
hráčům, že vesnický fotbal na této úrovni není jen odehrát zápas a odejít, ale
že je třeba občas zapojit se do různých jiných aktivit např. brigád apod., je
někdy nadlidské úsilí. A to nemluvím o účasti na trénincích, která je doslova
"mizerná". Pokud to hráči a hlavně ti přespolní nepochopí, nemusí být vyhlídky
fotbalu až tak růžové v dalším pokračování sezóny.
Jenom radost nám zatím dělá vystoupení naší mladší přípravky v
okresní soutěži. V konfrontaci se silnými celky Č. Třebové, V. Mýta, Ústí n.O. a
Libchav, kde s touto věkovou kategorií pracují dlouhodobě, určitě nikdo nedoufal v zisk 18 bodů v soutěži a krásné 3. místo. Trenérům V. Benešovi a
V. Provazníkovi je určitě třeba poděkovat, že za tak krátkou dobu dokázali
dětem vštípit základní fotbalové návyky. Vy co se na ně chodíte pravidelně
dívat, jistě potvrdíte, že se zlepšují zápas od zápasu. Věřím, že to bude
povzbuzení pro další kluky a děvčata, aby rozšířili jejich řady, neboť v této
věkové kategorii máme nyní v Němčicích a okolí poměrně silný ročník.
U B-mužstva mužů je třeba konstatovat, že odvádí asi standard,
který jsme od něj očekávali a má určitě na klidný střed tabulky přeboru IV. třídy.
Musíme všichni zapracovat na určité koordinaci zápasů A a B mužstva pro jaro,
aby docházelo co nejméně k zápasovým kolizím obou mužstev. Když se k tomu
přidají zranění, tak je v těchto případech opravdu těžké dát dohromady kádr Bmužstva a podle toho vypadají i výsledky.
Na závěr příspěvku si nedovolím vynechat jednu perličku. Pokud se
podíváte na internetové stránku www.iglu.cz/fotbal, najdete zde stránku věnovanou němčickému fotbalu, za kterou patří správci stránek poděkování. Pokud
zabrousíte do položky DISKUSE, najdete zde jeden anonymní příspěvek, který
si dovoluji otisknout v plném znění:

è a s

Šipkaøi DC S.L.Z.A.
Nìmèice
Zhodnocení sezóny 2003 - 2004.
V této sezóně jsme chtěli postoupit z 3. do 2. ligy. Postup se nám
podařil. Naše umístění na druhém místě nás všechny velice potěšilo.
17.4.2004 se uskutečnil regionální turnaj, který byl díky malé účasti
našim zklamáním. Tento turnaj jsme připravili zodpovědně a o to více nás
mrzela chyba ze strany oblastního sekretáře, který podcenil propagaci.
28.5.2004 jsme se zúčastnili turnaje Jedová šipka v Jevíčku. Obhajovali jsme třetí místo z ročníku 2003. Bohužel jsme skončili na desátém místě.
Přesto děkuji našim hráčům za podaný výkon v náročném 24 hodinovém turnaji.

7.5.2004 proběhlo vyhlášení výsledků Němčické ligy.
4.9.2004 jsme pořádali 3. ročník Podzimní šipky. Tento
turnaj se nám velice zdařil. Tím chci poděkovat všem sponzorům a dobrým
lidem, kteří pomáhali tento turnaj organizovat. Turnaje se zúčastnilo 50 hráčů.
Tato účast nás velice potěšila a tím budeme tuto naší činnost dále rozvíjet. O
dalších činnostech šipkařů se dovíte v příštím čísle. Všechny důležité informace budou na klubové nástěnce v salonku Kulturního domu.
- Za D.C. S.L.Z.A. Miroslav Kadrmas

názoru budeme za chvíli na to hřiště moci vyhnat opravdu kozy, tak jak jsem
se zmiňoval v jednom z předešlých čísel Obecního zpravodaje. Všichni
budeme rádi pokud budete tyto stránky sledovat, napište tam své názory do
Nadpis: Je to past
“Už dlouho pozoruji kopanou. ale co tam odvádí ten Pokorný to je něco diskuse, ale zkuste vystoupit z anonymity a být slušní.
Pro lepší sledovanost okolo dění ve fotbalovém oddíle a TJ Sokol
strašnýho. a sterosta jakby smet raději koupí novej kopačák než hadici pro
bude od 15. 10. k dispozici u Kulturního domu nová tabule, kde budou
SDHNěmčice”
průběžně prováděny aktualizace.
Nebudu hodnotit gramatickou kvalitu uvedeného příspěvku. Pokud
ing. Vladimír Pavliš, předseda TJ Sokol
ale začneme na vesnici komunikovat tímto způsobem, tak dle mého osobního

Nìmèická liga 2003 - 2004
Výsledková listina
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno
Kadrmas Miroslav
Fryauf Zdeněk
Popelka Jiří
Adamský Dušan
Vondrová Milena
Dubišar Jiří
Stráník Petr
Kadrmasová Alena
Vondra František
Vanžurová Jana
Soukup Luboš

Nejlepší žena
1. Vondrová Milena
2. Kadrmasová Alena
3. Vanžurová Jana
Zavření středem
Šmejda Michal

Body
680 (1020)
680 (850)
390
370
360
300
270
195
150
85
80
Nejvyšší zavření (154)
Kadrmas Miroslav
Bingo 19
Šlapeta Jan
Kadrmas Miroslav

Němčické ligy se účastnilo celkem 37 hráčů : 8 žen a 29 mužů.
Bohužel podmínky soutěže splnilo pouze 11 hráčů
- Mirek Kadrmas

Nìmèický triatlon

V pátek 27.8.2004 proběhl v Němčicích 0.ročník
"Němčického triatlonu". Účastníci našli zázemí v "Hospůdce u
Mašků", kde se na startu sešlo 23 závodníků (14 mužů, 7 žen a 2
děti). V závodě bylo třeba absolvovat tři disciplíny. Po 20 km (ženy
a děti 12 km) jízdy na kole se účastníci vydali na 3 km (ženy a děti
2 km) trasu běhu. Konec běhu byl opět v "Hospůdce u Mašků",
kde již na všechny čekalo "osvěžení" v podobě 3 lahvových piv
pro muže, 2 lahvových piv (nebo dvou 0,5 l limonády) pro ženy a
jedné limonády pro děti. Po vypití tekutin a odnesení lahví na
stolek časoměřičů závod skončil.
Zde jsou medailisté:
Muži
1. Gyomber Martin 1:00:06
2. Beneš Václav
1:01:19
3. Pavliš Lukáš
1:03:36
Ženy
1. Jasanská Petra
2. Benešová Hana
3. Rosslerová Jitka

46:16
46:16
48:13

Děti
1. Pavliš Jan
2. Mikl Jakub

45:12
46:45

Pro velký zájem jak samotných soutěžících tak přihlížejících nám doufám nic nezabrání v uspořádání 1. ročníku a že
se závod stane každoroční zábavou na konci prázdnin.
Na závěr bych chtěl všem účastníkům za předvedené
výkony, pořadatelům za spolupráci a manželům Maškovým za
ceny pro vítěze, obsluhu s zázemí vůbec.
- Ivan Škeřík

Zpravodajství z areálu Èlupek
Ukonèení Èlupeckého sportovního léta 2004

V sobotu 28.srpna 2004 jsme na Člupku zdárně ukončili léto a to
dětským dnem a večerní diskotékou pro rodiče. Ač ještě v pátek z oblohy
padaly provazy deště, sobota se nádherně vydařila. Ve 14 hodin jsme se
sešli na Člupku, kde bylo pro menší děti připraveno osm soutěží a pro větší
byly doplněny orientačním během se soutěžemi na stanovištích. Sportovní
klání bylo tradičně ukončeno závěrečným “během za Palcem” ( kterému
mimochodem děkuji a musím konstatovat, že i přes přibývající věk ještě
dětem stále stačí ).
Děti byly
odměňovány u každé
soutěže
nějakou
drobností a pěknými
cenami i na závěr při
vyhlášení výsledků.
Touto cestou musím
ještě jednou poděkovat všem těm, kteří
přispěli
nemalými
cenami. Děti měly
radost z každé drobnosti, a já z toho, že
se stále mezi námi
nadou lidé, kteří jsou ochotni někomu něco dát a udělat mu tím radost jen
tak, zadarmo. Děkuji panu Vrbickému, panu Romanu Coufalovi, firmě Limes,
p.Vytlačilovi z Kooperativy, firmě Agrokonzulta a našemu panu starostovi.
Děti vypadaly spokojené, celý den bylo na Člupku veselo, mimochodem soutěžilo 49 dětí. Zasportovaly si, zatancovaly a snad se jim šlo
1.září lépe do školy. No a večer se zase dobře bavili jejich rodiče, kteří byli
určitě 1.září také spokojeni, ale proto že je konečně konec prázdnin.
Tak všem těm dětem přeji zdařilý školní rok a s některými se těším
na shledání na Člupku i v zimě, protože pro nás sezóna na Člupku neskončila. Jen letní část a zimní už zanedlouho začne. Snad bude také tak úspěšná.
- M. Jilgová

Š a c h y
S podzimem přichází i začátek šachové sezóny. Do krajské soutěže - východ,
kde jsme i my účastníky, je přihlášeno celkem 11 družstev. K prvnímu utkání nastoupíme
17. 10. 2004 v domácím prostředí proti Mistrovicím.
Naše soupiska doznala značných změn, hlavně díky tomu, že se nám podařilo docílit vybraného posílení na dvou prvních šachovnicích, a to přestup p. Milana Paila
a Milana Pěkníka z České Třebové. Pevně věřím, že v letošní sezóně budeme hodně
zlobit favority naší soutěže, a že se vyhneme "litým a infarktovým" zápasům ve vysilujících bojích o předposlední místa.
Soupiska s nasazením
na šachovnice
1. Pail Milan
2. Pěkník Milan
3. Myška František
4. Hůlka Libor
5. Racek Josef
6. Dubišar Jiří
7. Vrbický Vladimír
8. Müller Roman
9. Dědourek Stanislav
10. Rozlívka Michal

Rozlosování soutěže
17.10.2004
7.11.2004
21.11.2004
5.12.2004
19.12.2004
16.1.2005
6.2.2005
20.2.2005
6.3.2005
20.3.2005
10.4.2205

Němčice - Mistrovice
Ústí nad Orlicí "E" - Němčice
Němčice - Linhartice
Lanškroun TROPIC A - Němčice
Němčice - Polička D
Kunvald C - Němčice
Němčice - Vamberk D
Lanškroun C - Němčice
Němčice - Lanškroun TROPIC B
Horní Čermná B - Němčice
Němčice - volný los
- za šachový oddíl Josef Racek
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