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Vážení spoluobčané,
tak máme podzim, někdo řekne "teprve" a někdo "už zase". Já osobně jsem
rád, že příchod pozdního léta a nástup podzimu s sebou přinesl konečně i
pěkné počasí. Konečně můžeme dohnat to, co jsme nestihli a na co koneckonců i při špatném a deštivém počasí nebyla ani nálada.
Tak co máme nového v obci. No, samozřejmě obec rozkvétá a míří
ke světlým zítřkům. Kromě toho děláme i běžnější věci jako jsou opravy a
údržba obecního majetku.
Letos jsme trochu podcenili údržbu veřejné zeleně, kdy tráva díky
klimatickým podmínkám rostla a rostla. Příští rok se vybavíme odpovídající
technikou a mělo by se to zvládnout lépe. Ale, aby obec k něčemu vypadala,
rozhodně se neobjedeme bez spolupráce občanů, těch občanů, kteří si
posekají ty kousky zeleně i za svým plotem.
K celkové finanční situaci obce mohu dodat, že se opravdu stabilizovala. Konečně po letech stavebního rozmachu, jsme se dostali i k drobnějším záležitostem, které jsou ale také velmi důležité pro zachování dobrého
a hospodárného chodu obce. Faktem je, že ale zase nejsou tak vidět jako stavba Kulturního domu, stavba kanalizace, či plynofikace. Po mnoha letech
plošně opravujeme terasové střechy a i nadále opravovat ještě budeme.
Dostane se na chodník před školou a postupně se opravují i naše tři kapličky.
Na Člupku, až na drobné dodělávky v el. instalaci, již je kaple hotová. Ve Zhoři
se letos začala opravovat střecha a oplechování, další práce jsou naplánovány
na příští rok. Stejně i v Němčicích, kde budou letos provedeny drobnější práce,
převážně klempířské a truhlářské, příští rok další práce, především na
opravách interiéru a zařízení.
S příchodem podzimu také doděláváme již započatou kanalizaci na
Člupku, kde současně pokládáme i kabely pro rozšíření veřejného osvětlení.
Provedeme příslušné terénní úpravy a odvoz dočasně uloženého výkopového
materiálu.
Do konce roku bychom také měli rozhodnout o způsobu a rozsahu
postupných oprav místních komunikací. Přikláníme se sice k pomalejším a
nákladnějším opravám, které by ale v důsledku měly být kvalitnější než pouhé
opravování a zalévání výtluků. Faktem je, že velmi špatný stav některých
komunikací si tyto rozsáhlé a nákladné opravy přímo vyžaduje. V souvislosti s
uvedenými opravami zvažujeme i některá opatření, která se týkají především
omezení hmotnosti automobilů, pro uživatele těchto opravených komunikací.
Tento investiční záměr určitě zásadním způsobem ovlivní obecní rozpočet na
několik příštích let. Odhadujeme, že je nezbytné každý rok investovat alespoň
600 - 800 tisíc Kč, což je pro obec naší velikosti dost slušný závazek, zvláště
v souvislosti s dalšími investičními záměry.
Z výše uvedených investičních záměrů chci poukázat především na
ty dva největší, a to na Intenzifikaci ČOV a přípravu projektové dokumentace
pro protipovodňové úpravy obce. U první akce je předpokládaný objem
investičních prostředků v celkové výši 4 - 5 mil. Kč. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a následně po jejím zpracování bude následovat honba za finančními zdroji. Akce druhá je dokumentačně a následně i
investičně mnohem náročnější. Během léta proběhla předběžná jednání s
dotčenými institucemi a organizacemi, kde se posuzovala životaschopnost
projektu. Protože stanoviska k navržené akci jsou vesměs pozitivní, měla by
být v nejbližších dnech podepsána žádost o finanční podporu na zpracování
projektové dokumentace.
Následovat budou jednání s vlastníky dotčených pozemků, opětovná jednání
s dotčenými orgány státní správy a dalšími institucemi. Podaří-li se nám dostat
se do konstruktivní situace, bude opětovně následovat již oblíbená honba za
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finančními zdroji. Toto je investiční záměr pro několik nejbližších let, kdy vlastní stavební realizaci si dovoluji odhadnout někdy za 2 - 3 roky, když to dobře
půjde.
Konec roku se velmi rychle blíží, ale budeme se snažit splnit ty
úkoly, které jsme si pro letošek vytyčili. Snad nám bude přát počasí.
Ještě bych se rád vrátil k II. Němčické olympiádě, která se
uskutečnila 2. července v Němčicích u Holešova na Moravě. Chtěl bych
poděkovat všem těm účastníkům, kteří i přes počáteční nepřízeň počasí se
této akce zúčastnili. Dle odezvy soudím, že nikdo z našich gladiátorů a diváků
určitě nelitoval, když vážil cestu do místa urputných soubojů. Spíše mne mrzí,
že i když obecní úřad zajistil bezplatnou dopravu a dodání jednotných
sportovních triček, tak po počáteční euforii, se akce zúčastnilo dosti málo
našich občanů. Kdybych cestujícím v autobuse zaplatil dopravu soukromými
auty, ještě by se dosti ušetřilo. Triček zbylo více než polovina. Příště rozhodně
nebudu již nikoho vyzývat a přemlouvat k účasti.
Žijeme v době, v které žijeme. Snad mě ani nepřekvapil přístup
některých návštěvníků našeho "koupaliště", kteří ve vodě, v které se koupaly
především děti, bez ohledu koupali své psy?! Na druhé straně rád poděkuji
těm, kterým není život v obci lhostejný a např. vezmou několikrát do roka kosu
či srp, nebo raději sekačku či křovinořez, a posekají i jim nepatřící okolí svých
pozemků. Dále těm občanům, kteří zorganizují nějakou akci, jako se povedla
při oslavách výročí založení sboru SDH, nebo při šipkovém turnaji v Kulturním
domě, případně organizátorům kdysi oblíbených a hojně navštěvovaných
sportovních a kulturních akcí v pomalu chátrajícím areálu na Člupku.
Všechno je to o toleranci, pochopení a spolupráci mezi občany
nebo několika málo zájmovými sdruženími v naší obci. Kdy možná spolupráce
silně pokulhává a kdy každý sedí zaminován ve svém pomyslném hradě. Život
v obci a její vzhled je samozřejmě vizitkou starosty a členů obecního zastupitelstva, ale také vizitkou všech občanů vůbec. Tak se pouze usmívám, nad
takovými výrazy jako "to to vaše zastupitelstvo zase vymyslelo, to se vám to
zase povedlo nebo nepovedlo, vy to tam teda vedete". Uvědomme si jednu
zásadní věc, to není "vaše zastupitelstvo" ale je to naše zastupitelstvo, my
jsme si ho zvolili, a tak všechny obecní záležitosti jsou i záležitostmi každého
občana. Jestliže nastane nespokojenost s činností volených zástupců, je třeba
je nahradit při nejbližší možné příležitosti, což obvykle bývají komunální volby,
lidmi jinými a schopnějšími. Já sám osobně jsem pro, protože jak se říká,
každý je nahraditelný. Tak doufám, že v příštím roce nastane příliv nových a
aktivních tváří, do této naší komunální branže. Nebo pak je tu ještě jedna,
zcela odlišná cestička. Je to cestička na jejímž konci je možnost, že by se naše
milá, vesnička středisková stala součástí jiné, blízké obce. I tohle řešení může
mít své výhody nebo nevýhody, jejichž skutečný rozměr by ukázal bohužel až
čas. Z takovéto cestičky ale už opravdu není návratu. Co se nyní může zdát
jako nereálná budoucnost, může být zanedlouho reálná skutečnost. Tím je
vládní snaha o redukci současného počtu obcí a měst z cca 6.300 na konečný
počet 2.500 - 3.000. Předpokládaný termín se pohybuje někde mezi roky 2015
-2020. Obec nelze ze zákona zrušit. To by museli schválit členové zastupitelstva obce, zřejmě po konaném místním referendu. A tak recept na splnění
redukční diety je velmi prostý a jednoduchý. Přidají se kompetence, pověření,
pravomoci a další činnosti, ale s penězi je to o poznání šetrnější a opatrnější.
Tyhle ekonomické páky fungují sice pomalu ale zaručeně. Jednoduše se ovzduší v obcích otráví natolik, že to za čas nebude chtít nikdo dělat. Tímto
nechci v žádném případě odrazovat zájemce o hvězdnou kariéru komunálního
"politika", ba naopak, ale toto je realita. Myslím, že mi dá každý za pravdu, že
nárůst administrativy je opravdu značný a nárůst administrativy pro administrativu obzvláště.
Pokračování na straně 2
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v období 07/2005 - 09/2005 sešlo celkem 4x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C vodné ve výši 23,50 Kč/m3 a stočné ve výši 21,50 Kč/m3, po období od 1. 6. 2005 do
31. 5. 2005. Stočné nebude odběratelům účtováno a bude hrazeno z prostředků obce.
C smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy Venkova - ŽP/2005/0357, z
prostředků PU kraje na opravy komunikací v celkové výši 120.000,- Kč. Obec přispěje
na opravy, v souladu s podmínkami smlouvy, částkou min. 120.000,- Kč.
C rozpočtovou změnu č. 2 obce Němčice, úprava rozpočtu, o 230.000,- Kč (příjmy i
výdaje). Příspěvek z prostředku PU kraje na pořízení PD na rekonstrukci ČOV v
Němčicích.
C smlouvu o dílo č. 26/05 na zpracování změny ÚPSÚ č.3, v celkové hodnotě díla
49.980,- Kč.
C poskytnutí příspěvku, dle žádosti č.j. 228/05 ze dne 6. 6. 2005 Centra pro zdravotně
postižené Pardubického kraje, det. Pracoviště Ústí nad Orlicí, na Sportovní hry pro
zdravotně postižené v regionu Ústí nad Orlicí, v celkové výši 1.000,- Kč.
C mimořádnou dotaci, dle žádosti TJ Sokol Němčice, č.j. 228/05 ze dne 6. 6. 2005, na
nákup repasované sekačky, v celkové výši 22.000,- Kč. O tuto částku bude ponížena
dotace na činnost TJ v následujícím období.
C úhradu členského příspěvku obce Němčice do Svazku obcí Orlicko-Třebovsko, ve
výši 15,- Kč/občana, stav k 1. 1. 2005, v celkové výši 13.470,- Kč.
C žádost o pronájem pozemků p.p.KN č. 340/39 a 342/17 v k.ú. Němčice u České Třebové od PF.
C smlouvu o výpůjčce č. 34/2005 mezi EKO-KOM, a. s. a obcí Němčice o výpůjčce 12
ks nádob na separovaný odpad
C pořadí priorit pro podání žádostí o příspěvek z Programu obnovy vesnice (POV) na
r. 2006
1) opravy zařízení školských objektů
2) opravy komunikací
3) fasáda sportovních kabin
C dohodu č. 560001422/1 o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu
elektřiny VČE, a.s. na pozemku ve vlastnictví obce Němčice, v Němčicích, k.ú. Němčice
u České Třebové.
C harmonogram dovybavení sboru SDH Němčice potřebným materiálem v letech 2005

Pokračování ze strany 1
Ale přesto, přeze všechno se domnívám, že se naše společnost
trochu pohnula. Mám tím na mysli především vzhled a vybavenost obcí a měst.
Bohužel, další skutečností je snaha koncentrace aktivit do velkých a větších
městských sídel. Venkov tímto velmi trpí a já osobně se domnívám, že venkov
většinu našich politiků vůbec nezajímá. Na venkově je podstatně menší hustota osídlení na 1 km2 než ve velkých městech, a tím i podstatně méně potencionálních voličů. Neustále, ba na síle nabírající, přetrvává podle mě pohled na
venkov, jako na oázu, kde býci a vepříci v chlívkách sami rostou a zelenina a
ovoce ze zahrádky ukázněně pochodují do zavařovacích sklenic. Doufám, že
se jednou nedožijeme doby, kdy budou všichni lidé bydlet v Praze a okolních
slumech (chudinské čtvrti a domky z plechů, prken a dalších materiálů, co jsou
zrovna po ruce). Tuto situaci tak trochu dokresluje i boj o přerozdělení daňových
příjmů mezi obcemi, kraji a státem. Kdo má peníze má i moc, a proto stát velmi
nerad pootvírá kohout finančního toku ve prospěch obcí a krajů, i když se ví, že
samosprávné celky podstatně lépe hospodaří se svými penězi a že se také
výrazně snižuje korupční prostředí. Ale s tímto vším se musíme nějak již
vypořádat.
Tak opět zpátky na zem. V letošním roce jsme začali pozvolna
naplňovat slib na rozšíření možností pro ukládání separovaného odpadu. Některé nádoby jsou již v obci rozmístěny a následně budeme dokupovat a
rozmísťovat další. I nadále předpokládáme mobilní svozy nejen plastů, ale
především i již osvědčený svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
Situaci budeme sledovat a pokusíme se najít vhodnou kombinaci svozů a
sběrných nádob.
Návštěvníci hřbitova si jistě všimli umístění nových sběrných nádob,
místo stávajících. Svoz zajišťuje LIKO Svitavy. I zde podle okolností se
pokusíme realizovat vhodný systém. V případě věnců žádám o jejich uložení
prozatím u stávajících nádob a případně o nahlášení na OÚ, dále se již o ně
postaráme buď my nebo LIKO. S ohledem na ohlasy občanů v Němčicích může
dojít k přemístění sběrných nádob na hřbitově v Němčicích vlevo vedle márnice.
Takto bych mohl ještě poměrně dlouho hovořit o mnoha dalších
záležitostech a věcech souvisejících, ale pro tuto chvíli si myslím, že toho bylo
až dost. Chtěl bych vám poděkovat za čas věnovaný přečtení našeho zpravodaje a pozvat všechny občany na veřejná zasedání zastupitelstva obce, kde
máme více prostoru pro diskusi.
- Ing. Josef Racek, starosta

- 2007, dle předloženého návrhu.
C použití finančních prostředků z POV v letošním roce, prostředků získaných prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko na úpravy veřejného prostranství, návsi, v Němčicích
(u č.p. 37, kamenné hospody). Požadavek na rozšíření veřejného osvětlení v tomto
prostoru.
C změnu č. 3 rozpočtu obce Němčice z 25. 8. 2005. Jedná se o úpravy na straně příjmů
a výdajů:
6.000,- Kč
Grant PU kraje pro ZŠ Němčice
25.000,- Kč
Grant PU kraje na HW a SW internetového
pracoviště knihovny Zhoř
120.000,- Kč
POV 2005, opravy místních komunikací
C stavbou malého rybníka "Ondřej" dle předložené PD na dotčených pozemcích v k.ú.
Zhoř a Svinná u České Třebové.
C prodej p.p.KNč. 56 o výměře 356 m2 za 4,94 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 1.758,- Kč
žadateli č.j. 5/05 z 3. 1. 2005. Cena byla stanovena dohodou, jako průměrná cena
pozemků v k.ú. Zhoř u České Třebové.
C předběžně možnost prodeje části p.p.KNč. 1691/10 o výměře 33 m2 dle žádosti č.j.
113/05 z 9. 3. 2005. Návrh prodeje bude zveřejněn na úřední desce obce a následně
předložen zastupitelstvu obce k projednání.
C koupi p.p.KNč. 1503/2 o výměře 267 m2 za 21,- Kč/m2, za celkovou cenu 5.607,- Kč
od soukromého vlastníka. Cena byla stanovena v souladu s posudkem č. 3310/010/05
znalce p. Zdeňka Pětníka ze dne 31. 1. 2005.
C předběžně koupi p.p.PKč. 761/2 o výměře 2025 m2 od soukromého vlastníka. Cena
bude ještě předmětem jednání.
C znění žádosti o řešení dopravní situace u č.p. 37 v Němčicích, k.ú. Němčice u České
Třebové. Jedná se o příjezd od ZŠ po silnici 36018/III na křižovatku se silnicí 358/II.
C žádosti o pozemky z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví, případně pronájmu obce Němčice
a) vydání náhradních pozemků za restituční nároky do vlastnictví obce
- k.ú. Němčice - KN 844/2, 583/2
- k.ú. Zhoř - KN 361/6, 208/1, 209, 213/1, 213/2, 130/1, 157/1, 539
b) převod bezúplatný p.p.KNč 346/6 v k.ú. Zhoř u České Třebové do vlastnictví obce
c) pronájem p.p.KNč. 340/39 a 342/17, nebo převod či prodej do vlastnictví
obce
C návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) obce.
C rozsah oprav místních komunikací v roce 2005 (poměr hlasů 7 : 1). Jedná se o následující místní komunikace (MK) ve vlastnictví obce Němčice:
1. MK od odbočky na rozcestí u č.p. 63 ve Zhoři
2. MK od odbočky k odbočce k č.p. 9 ve Zhoři
3. MK od odbočky k č.p. 68 na Člupku
Z předložených nabídek byla vybrána nabídka STRABAG a. s. Rychnov n. Kněžnou.
C nákup chladicího zařízení pro potřeby sálu Kulturního domu v Němčicích. Dále
schválilo možnost pronájmu tohoto zařízení zájmovým sdružením v obci za úplatu.
C předběžně umístění novostavby RD na p.p.KNč. 855/1 na Člupku, k.ú. Němčice u
České Třebové dle žádosti č.j. 234/05 z 15. 6. 2005. Zástavbová linie bude dodržena dle
možností, bude upřesněno při stavebním řízení.
C skácení 1 ks lípy na st.p. č. 1 v k.ú. Němčice, u objektu č.p. 1, skácení bližší lípy k
objektu, jak je uvedeno v žádosti č.j. 272/05 ze dne 14. 7. Bližší v rozhodnutí. Dále zastupitelstvo obce Němčice doporučuje provést na sousední, vzdálenější lípě od objektu,
stabilizační řez a tím zajistit vyhovující provozní bezpečnost a přijatelný vzhled. Při posuzování bylo přihlédnuto k Posudku lípy na st.p. č. 1 v k.ú. Němčice ze dne 15. 7. 2005,
který pro obec zhotovila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
C smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko ve věci projektu: Centrální veřejné prostranství
obcí Mikroregionu Litomyšlsko, akce Němčice - obnova návsi.
C smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace z POV
2005 na realizaci akce Němčice - obnova návsi, ve výši 28.700,- Kč
C smlouvu o koupi p.p.PKč. 761/1 o výměře 2025 m2. Cena byla stanovena dohodou
ve výši 2,- Kč/ m2, tedy celková cena za kupovaný pozemek je 4.050,- Kč.
C předběžně prodej části p.p.KNč. 346/2 o výměře 300 m2, za cenu 4,94 Kč/ m2, tedy
za celkovou cenu 1.482,- Kč.
C provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s příslušnou ochranou na p.p.KNč.
365/2 v Němčicích. Vrt bude proveden na náklady žadatele. Majetkoprávní vypořádání
bude provedeno následně.
C úpravu části cesty, p.p.KNč. 506 v k.ú. Zhoř, úpravu pro průjezd stavební techniky a
nákladních aut ke stavbě na p.p.KNč. 58/3 a 58/2 ve Zhoři. Úpravu provede stavebník
na své náklady.
C skácení jednoho jasanu na p.p.KNč. 55, u domu č.p. 75, v Němčicích s uložením
náhradní výsadby. Žadatel předloží návrh výsadby do 31. 10. 2005.
C po projednání došlých žádostí, seznam uchazečů, kteří budou přizváni dne 14. 9.
2005 k osobnímu jednání.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D žádost o prodej p.p.KNč. 365/2 v obci Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové.

-OÚ

130. výroèí zaloení
Sboru dobrovolných hasièù
v Nìmèicích

Ve dnech 2. a 3. 9. se konaly v areálu u Hasičské zbrojnice a ve
sportovním areálu na Člupku oslavy 120. výročí založení Hasičského sboru v
Němčicích.
Podle historických pramenů byl sbor založen dne 1.4.1885 za
panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., krále českého a uherského. Velkou zásluhu na založení spolku měl místní učitel Jan Půlkrábek.
Sbor měl 30 zakládajících členů.
Přípravy na letošní oslavy trvaly více než rok. Jejich jádro spočívalo v opravách a rekonstrukci Hasičské zbrojnice a jejího okolí. Při pracech
se podařilo najít na půdě zbrojnice i část původního archivu z let 1899 - 1930.

počáteční obavy se dostavilo velké množství místních i přespolních
návštěvníků. Krásné počasí a sele na řožni zřejmě udělalo své. Během akce
bylo velmi poučné poslouchat komentáře k vystaveným fotografiím a dokumentům. Je obdivuhodné, co si někteří naši spoluobčané pamatují z historie
místního spolku.
Akce se evidentně vydařila, protože poslední návštěvníci se
rozcházeli až pozdě v noci. Pouze masa bylo málo. Budiž to hasičům
připomenuto pro příští oslavy výročí založení. Počasí akci přálo, po celý den

svítilo slunce a vál nepatrný vítr.
Sobotní částí akce byla soutěž hasičských sborů. Počasí opět
přálo, takže i tato část se vydařila. Jedinou vadou na kráse by mohlo být to,
že místní sbor nevyhrál. I přesto se všichni velmi dobře bavili a nejvíc při
závěrečném útoku s překvapením (hlavně pro diváky). Po soutěži následovalo posezení u klobásek, piva a hudby.

Oslavy byly rozloženy do dvou dní. Páteční část byla spíše
společenskou akcí. Pro příchozí byla ve zbrojnici připravena výstava
vybraných dokladů z hasičského archivu a dochovaných částí původního
hasičského vybavení.
Během dopoledne se přišly podívat děti z místní mateřské školky.
Dostalo se jim zasvěceného výkladu a na závěr měly děti možnost projet se
v opravdovém zásahovém vozidle a dokonce se spuštěnou sirénou. Pro
většinu z nich to byl určitě nezapomenutelný zážitek.
Po malých dětech se přišly podívat i školáci. Dostalo se jim stejného zasvěceného výkladu jako dětem ze školky. Největší atrakcí pro ně ale
byla možnost vyzkoušet si na vlastní kůži (a to do slova a do písmene) ruční
stříkačku zvanou “džberovka”. Během deseti minut a za pomoci několika
věder vody byla většina dětí mokrá od hlavy k patě. Vzhledem ke krásnému
počasí to ale vůbec nikomu nevadilo.
Odpolední program byl spíše pro dospělejší obecenstvo. Přes

Nezbývá, než popřát hasičům do budoucna málo požárů a hodně
stejně povedených akcí jako byla tato.
- F. Šauer

P o d ě k o v á n í

Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval všem těm, kteří mi pomáhali
dát dohromady střípky hasičské historie roztroušené po částech po celé
obci. Dále děkuji nezištným dárcům,
k t e ř í v ě n o v a l i d o k l a d y, f o t o g r a f i e a
předměty se vztahem k hasičské historii. Snad se mi i s jejich pomocí
podaří nakonec sestavit úplnou historii
Sboru
dobrovolných
hasičů
v
Němčicích.
- F. Š a u e r

Nìmèická olympiáda - podruhé

Letos 2.7. se podařilo opět po dvou letech uspořádat druhý ročník
“Němčické olympiády”. Jejího pořádání se tentokrát ujaly Němčice u Holešova.
Na rozdíl od I. ročníku, kdy bylo krásné a slunečné počasí, byl letošní ročník
předznamenán počasím studeným a mokrým.
Přesto, že pro zájemce Obecní úřad zajistil autobus na cestu do místa
konání, nebyl naplněn ani z poloviny a naše účast hrozila debaklem. Naštěstí se
někteří rozhodli jet na vlastní náklady soukromými automobily. Vyjeli jsme brzy
ráno a lilo jako z konve. Do místa konání jsme přijeli před osmou hodinou. Tady
nás přivítal překvapivě krásný a udržovaný sportovní areál, ale hlavně poměrně
početná enkláva našich spoluobčanů, kteří po vzoru chlapců z Němčic u Kolína,
přijeli o den dříve a stanovali v místě konání. Náš počet se vyšplhal až na 42 při
slavnostním nástupu v devět hodin. Z oblohy v tu dobu stále padal déšť a nic
nenasvědčovalo jakékoli změně.

k zamyšlení...

Nedá mi, abych se opět nezastavila u odpadového
hospodářství v obci. Konkrétně mi stále leží na srdci odpady na
místním hřbitově. Jak jste již všichni zjistili, už před hřbitovem není
velký kontejner, který byl vždy k prasknutí naplněn domovním
odpadem a jenom malou měrou odpadem přímo ze hřbitova. Už
loni jsme si ujasnili, že ti spící na hřbitově odpad asi neprodukuji,
tak jsme usoudili, že když my všichni z obce máme u svých domů
popelnice, tak do kontejneru mám odpad zřejmě ukládají cizí
občané.
Ale bohužel, hned v den, kdy byly na hřbitově umístěny
popelnice (samozřejmě na řetězu, aby nám neutekly) byl v nich
opět domovní odpad (krabice od mléka, kelímky od jogurtů, papíry
atd.). Další den byla jedna popelnice úplně plná jen a jen tohoto
odpadu.
Já stále nemohu pochopit, proč to někdo dělá. Každý má
svoji popelnici (respektive měl by mít), svozy jsou časté a popelnic vyvezou každému kolik potřebuje. Proč tedy nosíme svinčík z
domova na hřbitov? Není to ostuda, co myslíte??????
-M.Jilgová

Spoleèenská kronika

V období od července do září
Olympiáda byla slavnostně zahájena projevem místní starostky těsně po deváté
hodině. Na nástupu byli zástupci celkem šesti Němčic z celé republiky. Po zahájení již vypuklo soutěžení naplno. Na adresu počasí je třeba poznamenat, že se
nakonec umoudřilo. Kolem desáté hodiny přestalo pršet, zhruba za hodinu se
mraky protrhaly a kolem oběda už svítilo slunce. Ve čtyři hodiny odpoledne nebyl
na modré obloze ani mráček. Soutěžím to jen prospělo.
Soutěžilo se v malé kopané (6-členná mužstva), šipkách, střelbě z pistole, malorážky, laserové pušky a běhu po překážkové dráze.
Naše účast v turnaji malé kopané se nedá nazvat jinak než ostuda. Ani
by tolik nevadilo, že jsme skončili poslední, někdo musel být poslední, ale že
museli nastoupit všichni, kdo uměli kopnout do míče i přesto, že na to neměli ani
boty je ostuda hlavně těch, kteří přislíbili účast a nakonec bez omluvy nejeli. Co
jsme ztratili v kopané jsme ale dohnali v ostatních disciplínách. Nakonec se střelba ukázala naší parádní disciplínou a v šipkách jsme se díky velkému počtu
soutěžících také neztratili. Šipky se nakonec staly naším osudem, protože
rovnost bodů v celkovém součtu mezi prvním a druhým musela být vyřešena
rozstřelem v šipkách. Drama bylo až do úplného konce a vítězná šipka stála údajně jednoho z našich spoluobčanů rovných 1000,- Kč (“na šaty”).

hhgg

se v naší obci narodili
Čermák Šimon
Racková Alžběta
Kopecká Michaela
Tmějová Sára
Beranová Adéla

Němčice
Němčice
Člupek
Němčice
Zhoř

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea:
Vašinová Anna
Zhoř
Provazníková BoženaČlupek
Rambousková Anna Němčice
Šimek Emil
Zhoř
Linhartová Marta
Němčice
Kroulík František
Němčice
Beran Jan
Zhoř
Seifertová Ludmila Zhoř
Doležalová Marie
Zhoř
Kadrmas Miroslav Němčice
Sekl Karel, Ing.
Němčice

hhgg

jsme se rozloučili:
Štarman Václav
Cimfl Jiří
Pávková Marie

Konec dobrý, všechno dobré. I po letošním ročníku má Němčická
olympiáda stále jen jediného vítěze a tím jsou Němčice u Litomyšle.
Sláva vítězům - čest poraženým.

Člupek
Zhoř
Zhoř

96 let
94 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Celou olympiádu provázela decentně reprodukovaná hudba.
Program byl zpestřen vystoupením krasojezdkyň z Němčic na Hané. Po
vyhlášení vítězů pokračovala zábava až do pozdních nočních hodin. Na
cestu domů jsme se vydali kolem půlnoci. Cesta proběhla klidně.
Děkuji všem těm, kteří i přes nepřízeň počasí vyrazili reprezentovat naši obec a blahopřeji jim k celkovému umístění i individuálním
úspěchům.
A za dva roka nashledanou v Němčicích u Kolína.
- F. Šauer

Š k o l k a

-

Z á k l a d n í

š k o l a

Do naší MŠ od 1. 9. 2005 chodí 28 dětí, 14 chlapců a 14 děvčátek. Těší nás zájem o naši školku a budeme se i nadále snažit nabízet dětem
takové hry a činnosti, při kterých se budou bavit a také učit všemu, co budou později ve škole potřebovat. Předškoláků máme 15, 11 chlapců a
4 děvčata. V září jsme se pečlivě připravovali na setkání s důchodci v našem Kulturním domě a
potěšili je svým vystoupením.
Těšíme se na barevný podzim, hry s přírodninami, obrázky z barevných listů nebo pouštění
draka na hřišti. Snad nám bude počasí přát a půjdeme spolu se školáky na Lampionový průvod.
Taky se ale budeme snažit spolu skamarádit a navzájem si pomáhat.
Možná, že to nevíte, ale naše školka má svůj Školní vzdělávací program a ten má název:
“Všechno, co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce”. Nabízím Vám alespoň
malou ukázku v podobě
pamětního listu, který
dostávají od nás děti,
které se loučí s MŠ. Když
si přečtete co je v listu
na-psáno, možná si
řeknete, jak hezky by
bylo kolem nás, kdyby se
lidé snažili podle těchto
zásad chovat.
Na fotografii vidíte naše kamarády Járu Kováře, Ivánka
Škeříka, Dominika Mikla a Lukáše Coufala.
- Věra Doležalová
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK

V sobotu 10. září jsme se žáky ze 3.,4. a 5.ročníku navštívili některé památky města Litomyšle. Podívali jsme se nejen do zámeckých interiérů, ale také do sklepení, kde jsme měli možnost obdivovat sochy Olbrama
Zoubka a keramiku Jiřího Dudychy.
Exkurzi jsme zakončili v Muzeu antického sochařství a architektury.

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Hned druhý den školní docházky jsme věnovali výletu do přírody. Využili jsme tak
krásného letního počasí, cestou jsme si mohli popovídat o tom, jak kdo prožil prázdniny, kam se podíval, co zajímavého tam viděl. Nasbírali jsme také spoustu přírodnin,
které upotřebíme v našem školním ekologickém centru. Jeho otevření chystáme koncem září.
Na závěr akce pro nás místní hasiči připravili ukázku techniky, kterou
používají. Ta děti velmi zaujala.Tímto bychom jim chtěli poděkovat a budeme se těšit
na další podobné akce.

V letošním školním roce budou na naší škole
pracovat tyto zájmové kroužky
- Počítače
- Angličtina
- Pohybové hry
- Hra na zobcovou flétnu
- Výtvarné dílny (děti se přihlásí na dílnu, o kterou budou mít zájem)
Pletení ze slámy
- Řetězy na vánoční stromek
- Andělíček ze slámy
- Polepování slámou

Batikování
- Vyvazovaná batika
- Sypaná batika
- Vosková batika

Tkaní
- Tkaní z kartonu
- Tkaní na destičce
- Tkaní na rámu

Keramika
- Korálky
- Ozdobná kachle
- Svícen

Vizovické pečivo

Malování na sklo
- Svícen
- Vitrážový obrázek
- Ozdobná láhev
Malování na textil
- Polštářek
- Taška

Perníčky

Vyšívání
- Záložka
- Přáníčko ke Dni matek
- Vyšívání na karton
Pletení z proutí
- Morénka
- Klícka

Na těchto dílnách uvítáme i pomoc šikovných maminek.

Kalendář akcí

CO CHYSTÁME

í výrobu lampionů a lampionový průvod
í pouštění draků
í otevření školního ekologického centra
í výstavu "Vánoční inspirace"

a další akce

9.10. Ne
25.11. So
26.11. Ne
10.12. Čt
11.12. Pá
7.1.
So

Sokol
Ochotníci
Ochotníci
Škola
Škola
Sokol

Drakiáda 2005
Divadelní představení
Divadelní představení
Výstava “Vánoční Inspirace”
Výstava “Vánoční Inspirace”
Turnaj ve stolním tenisu

S p o r t

-

V o l n ý

è a s

Okénko z volejbalu, aneb malé ožití Člupeckého areálu

V sobotu 25.června 2005 se na Člupku konal 10. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev “O putovní pohár starosty obce
Němčice”. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev (Svinná, WC Němčice City, Sintex Česká Třebová, Norci od Kačenky, VC Žofín, Čeko Česká Třebová, Ferber). Hrálo se na dvě skupiny a po celodenních bojích pohár nakonec získalo družstvo Sintex Česká Třebová, které porazilo družstvo
Čeko. Domácí Ferber byl bohužel až šestý.
6. srpna se naše družstvo Ferber zúčastnilo volejbalového turnaje ve Svinné. Tam nepřálo počasí, ale nakonec v odpoledních hodinách vysvitlo i slunce. Hrálo se na dvou hřištích (druhé bylo zapůjčeno od p.Šimůnka). My jsme byli ve skupině, která zrovna hrála na tomto
detašovaném, ale atmosféra zde byla úžasná. Postoupili jsme do finálového pavouka, kde jsme prohráli s celkovým vítězem turnaje, ale v dalších
bojích o 5.-8. místo nás porazili Norci od Kačenky, takže jsme nakonec skončili šestí.
Poslední akcí našeho oddílu byl dětský den na Člupku,
poslední sobotu o prázdninách. Tato akce se opět zdařila, přálo nám
počasí a přišlo na šedesát dětí s rodiči. Pro velké děti byl připraven orientační závod, pro malé tradičně soutěže v areálu. Nevím čím to, ale
největším hitem dne nebyly soutěže, ale párky z udírny, kterých se prodalo 14 kg (zřejmě měli všichni slabý oběd). Hostem dne byla skupina
Ponny Expres.
Areál na Člupku jsme zazimovali, a teď jen budeme čekat na
sněhovou nadílku na Kopajně.

Pro letošní rok je to tedy vše od nás z volejbalu, děkuji všem za dosavadní spolupráci, samozřejmě se těšíme
na další a hlavně se těšíme na všechny naše kamarády,
s kterými se sejdeme až poslední sobotu v červnu 2006
na volejbalovém turnaji.
No a dětem přeji, aby nový školní rok byl pro ně
úspěšný a krásnou zimu, při které si užijí spousty zimních
radovánek.
- M.Jilgová

Podzimní šipka 2005

V sobotu 10.9.2005 jsme uspořádali již 4. ročník turnaje
Podzimní šipka. Zúčastnilo se 48 mužů a 6 žen. V soutěži mužů 501
double out na prvním místě skončil Vladimír Merhaut, na druhém Učík
Jiří a na třetím Radlinger František. Ženy soutěžily v 301 master out zvítězila Vomočilová Aneta, druhá byla Hloušková Petra a třetí skončila Dolečková Květa.
Dále se hrála vložená hra High score, ve kterém nejlépe
naházel Šulc František, druhý byl Nastoupil Patrik a třetí Zezulka Filip.
Celá akce proběhla k plné spokojenosti soutěžících i němčických
občanů. Po celé odpoledne před KD hrála kapela ,,Náhoda" z Litomyšle.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu Zichovi za vstřícnost, se kterou nám umožnil akci uspořádat a všem sponzorům
zejména panu Michalu Kortyšovi. Jejich štědrá finanční podpora a
plné pracovní nasazení pořadatelů přispělo k zdárnému průběhu
akce.
- Za D.C. S.L.Z.A Miroslav Kadrmas
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