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Vážení spoluobčané,
po podivném létě jsme se dočkali příjemného podzimu, který nám snad
dopřeje ještě dostatek pěkných dní, abychom mohli dokončit to, co jsme doposud
nestihli. Máme také před sebou říjnové komunální volby, jejichž výsledek rozhodne
o dalším směru rozvoje obce pro další roky.
Musím přiznat, že se nám letos příliš nedaří plnit úkoly, které jsme si na
počátku roku stanovili. Je to nejen díky poměrně nepříznivému počasí, ale také díky
různým poruchám na technice a nepředvídaným opravám na obecním majetku.
Dokončili jsme rozšíření kanalizace a veřejného osvětlení na Člupku.
Bohužel ke konečné úpravě ,,návsi“ na Člupku se již letos asi nedostaneme. Byla
zde však dokončena oprava kapličky a jsem přesvědčen, že všichni účastníci jejího
následného vysvěcení, které bylo spojeno s malým posezením, byli nadmíru
spokojeni. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci
této události podíleli.
V Základní škole v Němčicích, byla provedena oprava sociálních
zařízení pro chlapce a družinu. Opravy by měly pokračovat i v příštím roce, a to
opravami sociálního zařízení pro dívky a vstupního schodiště.
Další úkoly stanovené pro tento rok jsou v různém stupni přípravy nebo
realizace. Jedná se např. o chodník v Němčicích, úprava horního plácku, oprava
kanálu a ,,Voštice“ ve Zhoři, odvodnění hřebla a prostoru u OÚ v Němčicích,
dokončení el. přípojky na hřbitov v Němčicích, oprava části oplocení hřiště ve
Zhoři. Snad nám příjemné babí léto ještě chvíli vydrží a umožní nám většinu akcí
dokončit ještě letos.
Tradiční údržba veřejné zeleně představuje výraznou část naší činnosti. Zakoupili jsme novou techniku, rotační sekačku a traktorový přívěs (třístranný
sklápěč), která by měla usnadnit provádění těchto prací. I nadále počítáme s
rozšiřováním potřebného strojního vybavení. Jsou připraveny dohody o příspěvku
na údržbu veřejné zeleně. Co se týče administrativních činností, tak jsme se snažili
o jejich efektivní provádění v rámci našich možností.
Máme připraveny i dohody o příspěvku na zajištění břehů potoka na
Člupku.
V přípravě činností podporujících rozvoj obce jsme rozhodně nezaháleli. Ovšem od úvodní myšlenky k realizaci díla bývá obvykle hodně daleko, a
řekl bych, že s přibývajícími roky se tento časový úsek neustále prodlužuje a prodlužuje.
V současné době se zařizuje stavební povolení na rozšíření kanalizace k č.p. 65 a 66 v Němčicích. Ke konci se blíží zpracování dokumentace na I.
etapu protipovodňových opatření v Němčicích. Při projednání projektové dokumentace byla tato doplněna o samostatný stavební objekt, nový chodník, který
bezprostředně navazuje na úpravy břehu potoka Zlatý pásek, a řeší spojení mezi
Člupkem a Němčicemi, které je bezpečnější pro chodce. Následně bude zahájeno
řízení pro získání územní rozhodnutí a stavebního povolení. Nejdále jsme ve věci
rekonstrukce ČOV. Tam jsme již obdrželi stavební povolení a bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele celé stavby. Předpokládaná realizace akce je od
dubna do září příštího roku. Co se finančního zabezpečení týče, byla v září podepsána smlouva o finanční podpoře Pardubického kraje o poskytnutí příspěvku pro
letošní rok ve výši 1,5 mil Kč pro přípravu rekonstrukčních prací. Pro dofinancování
předpokládám i nadále podporu Pardubického kraje v příštím roce a finanční podíl
obce ve výši 1,5 mil Kč. Celkové náklady této akce představují 4,8 mil Kč.
V měsíci září byla také zpracována žádost o podporu na dostavbu
sportovního areálu v Němčicích. Částka potřebná na dostavbu se pohybuje okolo
3,2 mil Kč. Podíl obce je stanoven na 1,05 mil Kč. Na dotaci ale není právní nárok
a nikde není psáno že ji získáme, i když šance máme celkem slušné. Nestane-li se
tak budeme muset vyčkat, až se na nás štěstí uměje a požadovanou dotaci
získáme. Někdy je to otázka i několika let. Chci zde jen zdůraznit, že tato investice
není určena pouze pro vyvolenou skupinu lidí, ale je určena především a jednoznačně na dostavbu občanské vybavenosti, která by dle mého názoru měla být v
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každém sídelním útvaru naší velikosti. Areál by měl také sloužit i pro další organizace a zabezpečení jejich činností. Po celkové dostavbě areálu budou vytvořeny
důstojné podmínky pro rozličné sportovní, ale třeba i společenské a kulturní akce v
naší obci. Předpokladem je ale vzájemná spolupráce mezi složkami v obci, která v
současné době mnohdy není bez chybičky. Mělo by také dojít k výraznému
zlepšení celkového prostředí sportoviště, které ve své nedostavěnosti nepůsobí
zrovna moc příjemně.
Obec může pouze v rámci svých možností vytvořit podmínky pro další
rozvoj, avšak vlastní realizace byla, je a bude vždy otázkou ochoty a schopností
našich občanů.
V září bylo také rozhodnuto o zadání zakázky na dokončení rozhlasu v Němčicích.
Počítá se i s opravou rozhlasu ve Zhoři.
Bohužel se nám začíná komplikovat zakázka na schválené opravy místních komunikací. Zřejmě i proto, že se jedná o malé zakázky. Další komplikaci přineslo obtížné hledání dosud nenalezené poruchy na obecním vodovodu právě v
místě plánované opravy komunikace za prodejnou na Člupku. Obávám se o realizaci naplánovaných oprav komunikací v letošním roce. Pro již dříve zmiňované
rozsáhlé opravy místních komunikací hledáme možné dotační zdroje a možnosti
financování. Při těchto investicích by se nemělo zapomenout na dostavbu chodníku
v Němčicích a výstavbu chodníku ve Zhoři (od prodejny ke hřbitovu). Bohužel v
současné době nejsou dotační tituly příznivě nastaveny pro obce (malý % podíl
státu).
Obytná zóna v Němčicích ,,U hřbitova“ po uzavření dohody s VČE byl
zadán GP na dělení pozemku dle již dříve zpracované studie, které je nezbytné pro
pokračování projektových prací napojení na nedalekou trafostanici. Souběžně
probíhají i práce na doprojektování dalších přípojek technických medií, komunikace,
včetně prostorového řešení.
Nějak nám ten letošní rok rychle utíká a vlastně nám uteklo celé volební období. Jak ho stručně charakterizovat. Celkem jednoduše: splácení dluhů za
velké investiční stavby konce 90. let (kanalizace, Kulturní dům) a přelomu století
(plynofikace, plynofikace kotelen) a spřádání plánů dalších investičních akcí (rekonstrukce ČOV, protipovodňová opatření, opravy místních komunikací). Nesmíme ale
také zapomenout na doposud nedokončené záležitosti (sportovní areál, kanalizace,
roubená hospoda č.p. 98), částečně opomíjené stavby a rekonstrukce (byty,
pozemky pro rodinné domky, vodovod, veřejná prostranství, apod.). Ale na druhé
straně si zase musíme uvědomit, že kdybychom již měli ,,všechno“ hotovo, co
bychom tedy dělali v dalších letech. Je třeba zanechat nějaké možnosti i pro další
nové a energické zastupitele, aby si zasloužili své místo v síni slávy naší obce.
Pozitivní zprávou pro další investice a opravy je skutečnost, že až na
pár drobných ve splátkách konsolidačního úvěru jsme se oprostili od dluhů a
závazků.
Rád bych chtěl připomenout, že obec není jenom budova Obecního
úřadu a sudý výčet úspěšných nebo méně úspěšných činů či nečinů, ale množina
dalších subjektů, organizací, firem a jednotlivců v této obci žijících. V první řadě je
to škola a školka. Jsem přesvědčen, že je o naše děti dobře postaráno a všem těm,
kteří se na tom podílejí patří můj dík, a myslím že se zaslouží poděkování od nás
všech. Každý občan nebo podnikatel má svůj menší nebo větší podíl na rozvoji a
zachování života v naší obci.
Obdobné poděkování patří i všem ostatním, kteří se více či méně snaží
o rozvíření společenského, sportovního a kulturního života v naší obci. Mám na
mysli místní divadelní spolek, SPOZ, SDH, naše sportovce a další neohrožené
aktivisty.
Závěrem bych chtěl všem čtenářům a občanům naší obce popřát do
budoucna co nejvíce úspěchů, dobrých nápadů a v neposlední řadě především
zdraví.
Poděkování patří také všem mým spolupracovníkům a všem ostatním,
kteří se podíleli a podílejí na rozvoji naší obce.
- Ing. Josef Racek, starosta Obce Němčice
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v období 06/2006 - 09/2006 sešlo celkem 5x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčice
dne 21.6. 2006 v Němčicích

Vzhledem ke skutečnosti, že se na zasedání dostavili pouze tři
občané, bylo rozhodnuto přesunout toto zasedání na II. polovinu září, když
předtím budou do obecního zpravodaje přidány pozvánky.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčice
dne 28.6. 2006 ve Zhoři

Po krátkém úvodu (dostavilo se celkem 7 občanů) zasedání přešlo do volné diskuse o aktuálních problémech obce a společnosti.
Projednávalo se:
- brána na hřbitově
- lavička na zastávce
- zásobování
- zeď u školy
- sekání obecních pozemků

zastupitelstva

- sekání před školou a u pomníčku
- úprava rozvaděče veřejného osvětlení
- vybílení čekáren
- odvoz děravého kontejneru na sklo
- úklid horního plácku

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

C změnu č. 3 ÚPSÚ obce Němčice. Drobné připomínky budou doplněny do

textové části.
C schválilo přidělení bytu v č.p. 26 ve Zhoři sl. Martině Junkové, zaměstnankyni obce.
C přistoupení k výzvě obce Hora svaté Kateřiny ve věci Návrhu na změnu
přerozdělování daňových příjmů, které je velmi nevýhodné pro obce, včetně
příspěvku 500,- Kč na úhradu administrativních nákladů.
C umístění vysílače pro místní přenos bezdrátového internetu na budovu
Obecního úřadu. Dle žádosti č.j. 520/2006, ze dne 9.8. 2006. Bližší dojedná
Ing. Šauer.
C zakázku na vypracování www stránek obce dle prezentované nabídky fy.
ANTEE v ceně do 11.000,- Kč, které budou obsahovat i www stránky ZŠ
Němčice.
C dodatečně smlouvu na pronájem nebytových prostor, kadeřnictví na období
od 1.9. 2005 do 31.8. 2006, a stejnou smlouvu pro období od 1.9. 2006 do
31.8. 2007. Podmínky pronájmu zůstávají nezměněny.
C priority pro podání žádostí o dotaci z POV na 2007 za obec Němčice:

Výzva pro občany Zhoře
k dodržování kázně
při ukládání plastového odpadu

Upozorňujeme občany, že místo u váhy ve Zhoři
NENÍ skládka pro plastový odpad. V obci jsou
umístěny kontejnery na plasty nebo se plastový
odpad ukládá do žlutých plastových pytlů, které
se svážejí samostatně. Příští svoz plastových
odpadů bude:

4.12.2006
Žádáme tedy důrazně občany, aby s okamžitou platností přestali u váhy tento odpad ukládat. Ukládání bude
pokutováno na místě částkou 500,- Kč.

1. Dostavba sportovního areálu a sportovních kabin
2. Není prozatím stanovena
C skácení 2 ks třešní na obecním pozemku č. 73/1, v obci Němčice, k.ú.
Němčice u České Třebové, dle žádosti o skácení dřeviny rostoucí mimo les
ze dne 14.8. 2006.
C návrh podmínek pro získání příspěvku ve výši 1.000,- Kč na zdravotní
úpravy koruny významných, vzrostlých stromů.
1. listnatý, neovocný strom, mimo jehličnanů
2. o kmene 40 cm (obvod kmene 130 cm) ve výši 1m nad zemí
3. úprava, zdravotní řez, bude provedeno způsobilou, oprávněnou osobou
4. příspěvek je splatný až po provedení úpravy a její kontrole, prověřeným
pracovníkem obce
C smlouvu o prodeji nově vzniklé p.p. 321/11 v Němčicích, k.ú. Němčice u
České Třebové o výměře 633 m2 za cenu 16.243,- Kč žadateli č.j. 296/2006
z 10.5. 2006.
C smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a údržby
el. kabelu, na p.p. KNč. 742/3 v Němčicích, Člupku k.ú. Němčice u České
Třebové
C předběžně odprodej části p.p. KNč. 20/1 v obci Němčice, tak aby zůstal
zachován břehový pozemek v rozsahu cca 2 – 3 m.
C stanovisko obce Němčice k návrhu zadání u změny č. 1 Územního plánu
města Česká Třebová, bez námitek.
C zpracování www stránek obce od oprávněné osoby. Rozsah bude ještě
upřesněn.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D odprodej části p.p. KNč. 1669, neboť se jedná o břehový pozemek. Je

zažádáno o GP pro oddělení částí p.p. 20/1. Žádosti č.j. 453/2006 z 11.7.
2006 bylo tak vyhověno pouze částečně.
D nabídku na odkup akcií České spořitelny, a.s., za cenu 400 Kč/ks.
D návrh nově označené varianty mezilehlé R 35, v provedení verze II., která
předpokládá propojení jižní a severní trasy tunelem pod Kozlovským kopcem.
D žádost o skácení 1 ks lípy na st.p. KNč. 1, v obci Němčice, k.ú. Němčice u
České Třebové a doporučeno provést zdravotní řez, zdravotní úpravu koruny.
-OÚ

S P O Z

- Dne 23. září v 13:30 se uskutečnila tradiční beseda s důchodci. Pozváni
byli občané Němčic/Zhoře, kteří v letošním roce dovršili 65 a více let života.
O kulturní program se postarali žáci ZŠ Všeználek pod vedením paní
vychovatelky. K tanci a poslechu hrál S. Tkladleček.
- Dne 17.září v 13:30 proběhlo v malé zasedací síni Obecního úřadu
slavnostní Vítání občánků do života.
Přivítáni byli: Jiří a Anna Lněničkovi, Eliška Javůrková, Jan Havla
- Poděkování patří manželům Maškovým, kteří nezištně pomohli zvelbit
část naší obce.
-D. Urbánková

Vánoce u Dudychù

Prodej dárkové keramiky, ukázky vánoèního aranování
Prodej originálních svíèek podle návrhù sochaøe J.
Dudychy

Sobota 11.11. 2006 10:00 – 17:00
Nedìle 12.11. 2006 13:00 – 17:00
Místo:
Ateliér DUKE Bohemia
Nádraní 1153
Litomyšl
(vstup z vlakového nádraí, monost parkování pøed vchodem)
doplòující info: 603 247 078
REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL

1.10. - 31.10.2006 (denně mimo pondělí: 9.00-12.00 a 13.00-17.00)
ŽIVOT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU OČIMA ARCHEOLOGA
- autorkou výstavy je archeoložka Regionálního muzea v Litomyšli Mgr.
Jana Němcová. Výstava názorně představí stavební technologie, nástroje
i nářadí, které člověk v tom kterém období používal ve svém každodenním
životě. Vernisáž proběhne 30.9. ve 14.00 h, součástí zahajovacího programu bude i vystoupení spolku Skandalia s názvem Lodní deník.
Beseda s dùchodci

Dne 23. září byla uspořádána v Kulturním domě Beseda s
důchodci, na kterou bylo členkami sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Němčice pozváno 120 občanů z Němčic, Člupku a Zhoře.
Besedy se zúčastnilo 62 občanů. Někteří se nemohli zúčastnit
pro nemoc a některým to nedovolují problémy stáří. Občané jsou zváni od
65 let. Tyto besedy se stali v obci již tradicí, protože jsou pořádány
každoročně od roku 1975.
Kulturní program předvedly děti z němčické školy, byl velmi
pěkný a s dětmi ho nacvičila nová paní učitelka ze školní družiny.
Dřívější besedy byly pořádány v předvánočním období, ale
postupně jsme přešli do měsíce září. Září je pěkným, kouzelným měsícem
- ještě trochu léto, ale začíná už podzim. Příroda vykouzlí podzim v krásných barvách - od několika odstínů zelené po žlutou, oranžovou, zlatavou,
hnědou až tmavě červenou. Září je také začátek školního roku, kdy děti
přijdou do školy prostinké,důvěřivé, naučí se prvním písmenkům a pomalu je skládají v prvá slova - to je také zázrak.
Členkou SPOZu byli občané přivítáni, při hudbě a občerstvení
besedovaki a vzpomínali na mladší léta.
Starosta obce krátce přítomné seznámil s akcemi, které má
ještě OZ v plánu vykonat do konce roku.
Sbor pro občanské záležitosti děkuje Obecnímu zastupitelstvu, TJ Sokol,
Požárníkům, Ochotnickému spolku “Šlégl” a Dohlížecímu výboru JEDNOTY za finanční podporu a p. K. Zichovi za dobré jídlo.
- Vladimíra Vavřínová

Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem

dne 21. 7. 2006 kontrolu provedli:
F. Kladiva - předseda výboru a p. V. Vavřínová - členka výboru
obecní úřad zastupovala p. M. Jilgová - účetní obecního úřadu

Obecní úřad Němčice:
- byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc leden – červen 2006
leden - doklady od č. 1 do č. 103
- nebyla nalezena chyba
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 31.1.2006 činí 46.267,00 Kč
únor - doklady od č. 104 do č. 176
- nebyla nalezena chyba
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 28.2.2006 činí 45.788,50 Kč

Spoleèenská kronika
V období od července do září
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se v naší obci narodili
Eliška Javůrková
Jiří Lněnička
Anna Lněničková
Natálie Urbanová

Němčice
Člupek
Člupek
Němčice

Vítáme nové občánky
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oslavili svá významná životní jubilea
Adamská Anna
Beran Jan
Beranová Ludmila
Čejková Marie
Doležalová Marie
Dvořák Zdeněk
Fejlová Danuše
Jasanská Růžena
Jindrová Marie
Kolářová Věra
Kopecká Marie
Linhartová Marta
Mašek Josef
Myška Stanislav
Němečková Marie
Pavliš Jan
Pavlišová Marie
Povolná Marie
Provazníková Božena
Rambousková Anna
Regnard Jaroslav
Rolečková Hana
Seifertová Ludmila
Stráník Jaroslav
Šimek Emil
Štarmanová Emilie
Štusák Jaromír
Uma Jindřich
Umová Drahoslava
Adamská Anna
Veselý Jiří
Vytlačilová Hana

Zhoř
Zhoř
Zhoř
Zhoř
Zhoř
Zhoř
Člupek
Zhoř
Němčice
Němčice
Člupek
Němčice
Němčice
Němčice
Zhoř
Němčice
Němčice
Němčice
Člupek
Němčice
Zhoř
Člupek
Zhoř
Člupek
Zhoř
Zhoř
Zhoř
Zhoř
Člupek
Zhoř
Němčice
Němčice

hhhhgggg

jsme se rozloučili

Jaromír Kovář
Emílie Jarešová

60 let
76 let
70 let
60 let
55 let
55 let
75 let
84 let
75 let
80 let
75 let
81 let
60 let
82 let
82 let
80 let
70 let
80 let
95 let
86 let
75 let
55 let
76 let
60 let
86 let
80 let
55 let
83 let
83 let
60 let
50 let
50 let

Zhoř
Němčice

březen - doklady od č. 177 do č. 233
- VD 216 na 1.265 – není založen ve složce, založit
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 31.3.2006 činí 68.398,00 Kč
duben - doklady od č. 234 do č. 298
- nebyla nalezena chyba
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 30.4.2006 činí 46.425,00 Kč
květen - doklady od č. 299 do č. 371
- PD 302 na 60,- přílohy na 90,- Kč
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 31.5.2006 činí 26.271,00 Kč
červen - doklady od č. 372 do č. 446
- nebyla nalezena chyba
- stav peněžních prostředků dle pokl. deníku k 30.6.2006 činí 73.494,50 Kč
- František Kladiva

Nové nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné místo v určený den.

Sběr nápojových kartonů

Nápojové kartony ukládejte do oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě. Odvoz těchto pytlů probíhá v termínech uvedených na harmonogramu svozu.

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Prosíme, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Obaly z papíru bývají označeny těmito symboly:

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo.
Prosíme, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny těmito symboly:

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren.
Prosíme, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly z plastů bývají označeny těmito symboly:
Podrobnější informace můžete získat
na Obecním úřadě, popř. u pracovníků
firmy LIKO, která provádí svoz odpadů.

Š k o l k a

-

Změny v pedagogickém sboru

R35 - O NÁS BEZ NÁS ANEB ZÁVAN STARÝCH ÈASÙ

Když se na jaře letošního roku začalo hovořit o tom, že by
R35 měla být vedena jižní variantou, považoval jsem to tak trochu za
vítězství zdravého rozumu nad betonářskou lobby. Vedení trasy bylo již
dlouho známé a tak to vypadalo na poměrně bezproblémový průběh.
Když navíc v květnu vicehejtman Pardubického kraje Roman
Línek a ministr dopravy Milan Šimonovský podepsali memorandum o
spolupráci státu a kraje při přípravě a realizaci rychlostní komunikace
R35, kde se vláda zavázala i k vybudování přivaděčů, zdálo se, že vše
je na nejlepší cestě.
Jaké pak bylo naše překvapení, když se v návrhu Územního
plánu Pardubického kraje silnice R35 v prostoru Litomyšle výrazně
odchylovala od původně navržené trasy (tj. podstatně se přiblížila k naší
obci, hlavně k její části Podrybník). Nezbývá mi než žasnout nad postupem zastupitelstva v Litomyšli, které dalo podnět k této změně, aniž by
cítilo potřebu to projednat s obcemi, kterých se to týká. Uznávám, že
vedení silnice v takové blízkosti města nebylo právě nejšťastnější, ale na
nějakém kompromisu bychom se zcela jistě dohodli, protože terén
nabízí několik variant řešení. Bohužel nebylo s kým. Litomyšl si vyřešila
svoje problémy na úkor okolí a bez ohledu na něj. Nejmírnější výraz,
který mám pro takové jednání je neomalenost. Navíc se v poslední době
v denním tisku začaly objevovat spekulace, že ne všechny důvody pro
změnu trasy byly v zájmu města Litomyšle, ale že novou trasu R35
mohly diktovat i zájmy osobní.
Druhé nepříjemné překvapení nás čekalo při hledání
proklamovaných přivaděčů. Místo nich se na silnici II/358, která
prochází Němčicemi, objevily vyznačené Veřejně prospěšné stavby,
které z této silnice dělají de facto přivaděč. Jde o obchvat Zhoře ze
severu, narovnání silnice v člupeckém kopci a přeložka silnice u budovy
Obecního úřadu. To by ovšem znamenalo, že by místo plnohodnotných
přivaděčů byly provedeny pouze nevýznamné úpravy stávajících komunikací a ty by sloužily jako přivaděče a konkrétně u nás by veškerý
provoz z České Třebové a jejího okolí projížděl celou obcí!
Chápu, že někdy zájem menšiny musí "z hlediska vyššího
principu mravního" ustoupit zájmu většiny, ale jakým zájmům a ve jménu
čeho máme ustoupit v tomto případě? Odmítám ustupovat před
takovýmto jednostranným diktátem, kdy jediným argumentem je síla.
- František Šauer, zástupce starosty

Z á k l a d n í

š k o l a

Keramická dílna

V loňském roce jsme do školy zakoupili keramickou pec,
V letošním školním roce na naší škole začala působit paní učitelka
především díky grantu firmy ČEZ (nadace Duhová energie). Na tento
Zlatuše Kosinová, která vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě – obor “Učinákup přispěl dále OÚ Němčice, firma Limes a p.Vrbický. Na zařízení
telství 1.stupně Zš“, později absolvovala 4 semestrální studium anglického jazyka na
dílny jsme dále v letošním roce obdrželi grant ve výši 12000,-Kč z
PF v Hradci Králové. Má za sebou téměř třicetiletou praxi na základních školách
rozpočtu Pardubického kraje a využili jsme též finančních darů rodičů.
převážně v České Třebové.
V současnosti máme všechny potřebné nástroje a materiály „pod střeDo školní družiny nastoupila paní Sylva Špinková, která pracovala v záchou“ a těšíme se na pěkné
kladní škole v Lanškrouně, Lukové a ve Sloupnivýrobky. Keramická dílna
ci jako vychovatelka, zároveň jako učitelka
by mohla sloužit nejen
(např.hudební výchovy).
Jsem ráda, že se nám podařilo zajis- 26.9. Zapojení do mezinárodního projektu „Evropský den jazyků“ dětem, pokud by byl zájem,
mohli by ji za režijní
tit plně kvalifikované síly s dostatečnou pedaPouštění draků ve školní družině
poplatek využívat i místní
gogickou praxí. Věřím, že se nám společná
Shlédnutí divadelního představení „Tři prasátka“
občané.
práce bude dařit.

Připravujeme

Zájmové kroužky

1.10. Drakiádu
Zapojení do projektu „Jeden svět“

Pokud kroužky vedou pedagogové naší
školy, dělají to ve svém volném čase a zdarma. Finanční
příspěvek je použit na nákup materiálu,programů apod.
1) Počítače
2) Angličtina
(1. a 2.ročník)
3) Pohybové hry
4) Hra na flétnu
5) Keramika

(100,-Kč za pololetí)
(100,-Kč za pololetí)
(zdarma)
(100,-Kč za pololetí)
(100,-Kč za pololetí)

Prevence
úrazů

Úraz se stane během pouhé jedné vteřiny a může mít dalekosáhlé následky.
Nejohroženější skupinou, kterou postihují úrazy, jsou děti. U nich jsou úrazy na prvním místě v
příčinách úmrtí a na druhém místě v příčinách nemocnosti. V České republice umírá každým
rokem na následky úrazu 300 dětí a dalších 3 000 je následkem úrazu trvale postiženo. Většině
tragických událostí se dá vhodnou a včasnou prevencí předejít.
Naše škola se proto zapojila do realizace projektu „Dětství ve zdraví a bez úrazů“,
který je zaměřen na prevenci úrazů dětí mladšího školního věku (na žáky z prvních a druhých
tříd ). Při realizaci projektu spolupracujeme se Zdravotním ústavem Pardubice a ZÚ Jihlava.

Èas bilancování

Před čtyřmi roky kandidovala v naší obci kromě jiných i sdružení
nezáviských kandidátů Rozvoj a Obnova. Své plány na příští volební období
vyjádřila tehdy ve společném předvolebním letáku. I když naštěstí není
zvykem v obcích našeho formátu “dělat politiku”, myslím si, že alespoň v základních bodech je třeba plnění těchto priorit zhodnotit, obzvlášť pokud byly
dány “písemně”.

• Celkové zlepšení vzhledu obce

Vzhled obce se zcela jistě mění k lepšímu. Snaží se jak obec, tak i soukromí
vlastníci objektů. Větší část práce je ale ještě třeba vykonat.

• Zvýšení informovanosti obèanù

Tento časopis je důkazem toho, že se snahou o zlepšení informovanosti to
obec myslí vážně. Před dokončením je navíc i zřízení veřejného rozhlasu v
Němčicích a internetové stránky obce.

• Zlepšení dopravní situace v obci

Hlavně zřízení obytné zóny v centru obce by mělo významně přispět ke zklidnění dopravní situace. Ještě bude třeba naučit některé řidiče, co ty značky
vlastně znamenají.
Opravy obecních komunikací probíhaly průběžně. Ve Zhoři plošně, v
Němčicích podle potřeby a možností.
Škoda je, že se nepodařilo dokončit více chodníků.

• Podpora výstavby v obci

Výstavba soukromého bydlení byla obcí důsledně podporována. Pokud to
bylo potřeba, prováděly se i změny v územním plánu obce, jenom aby se
vyšlo stavebníkům vstříc.
Výstavba obecních bytů byla pro nezájem potenciálních nájemníků pozastavena. V budoucnu bude kdykoli možné začít podle existující dokumentace stavět.

• Zlepšení spolupráce s organizacemi v obci

Obec se snažila podporovat ty zájmové organizace, které v obci vyvíjejí reál-

nou činnost. Podpora byla jak v rovině finanční, tak i formou vytváření podmínek pro činnost.
Spolupráce s podnikatelskými subjekty by se nejlépe dala charakterizovat
slovy “střídavě oblačno”. S některými firmami je spolupráce bezproblémová,
s jinými to občas zaskřípe.

• Podpora slueb a soukromého podnikání

Snaha zachovat prodejny na Člupku a ve Zhoři dopadla přes veškerou
snahu Obecního úřadu tak jak dopadla. Alespoň že se pro člupeckou prodejnu podařilo najít smysluplné využití.

• Podpora rozvoje mimoškolních aktivit dìtí a
mládee

V rámci svých možností podporovala obec veškeré aktivity organizací organizací, které se zabývající volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Škoda
jen, že těchto aktivit nebylo více.

• Péèe o seniory

Péče o seniory je zajištěna v rámci možností buď “z místních zdrojů”, nebo
prostřednictvím odborných organizací.

• Dokonèení sportovního areálu

Dokončení sportovního areálu se bohužel nepodařilo. Alespoň Obec podala
žádost o dotaci na dostavbu areálu, která není úplně bez šancí.

• Pøíprava další etapy plynofikace

Přípravy na pokračování plynofikace obce byly pro nezájem občanů zastaveny. Dlužno podotknout, že to vzhledem k politice státu v oblasti cen paliv
a energií, příliš nepřekvapuje.
Hlavní úkol, tj. přivést do obce plyn, byl splněn již dříve a rozvoj plynofikace
obce může pokračovat později, pokud bude situace příznivější.

• Péèe o ivotní prostøedí

Hospodaření v obecních lesích probíhalo hlavně formou údržby s minimální
těžbou. Pod dojmem posledních povodní se připravují rozsáhlá protipovodňová opatření.

- František Šauer

Proè nechceme kus hezèí vesnice?

Tuto otázku si dnes a denně
pokládám, když projdu kolem
stále se zvětšující skládky na
obecním pozemku u potoka za
“Brachtlovým mlýnem”. Občané
z několika domů v sousedství
tohoto pozemku si tam na břehu
potoka udělali skládku odpadu.
Již několikrát jsem osobně upozorňovala některé z nich v
okamžiku, kdy odpad ukládali,
ale druhý den to bylo stejné.

Nyní jsme se rozzlobila
v okamžiku, kdy se na místě
objevily rezavé okapy demontované z nedaleké nemovitosti. Po dohodě s
panem starostou jsem na
strom umístila ceduli Zákaz
skládky pod pokutou. A
pozor, vynalézavý občan
zabral. Odpad druhý den
nasypal o několik metrů
vedle, kde se pravděpodobně domníval, že už zákaz
neplatí.
Teď mi promiňte tyto výrazy, ale musím je použít: “Sakra to jsme fakt takový
č....a., že nám nevadí, že si svinčík sypeme skoro pod vlastní okna? Je snad nad
chápání dospělého člověka, že to stejně nakonec bude muset někdo uklidit? Moc by
mě potěšilo, kdyby si lidé uvědomili, že to přece takhle do nekonečna nejde.
- M.Jilgová

7.října 2006 se v zasedací místnosti
Obecního úřadu Němčice uskuteční

BAZAR

podzimního a zimního (nejen dětského)
oblečení, obuvi a sportovních potřeb
(kola, brusle, lyže, sáňky, apod.)
Příjem zboží: pátek 6.10.2006
Prodej zboží: sobota 7.10.2006

10:30 - 11:30 15:00 - 17:00
8:30 - 14:00

Vyúčtování a vrácení neprodaného zboží:
sobota 7.10.2006 15:00 - 16:00
Oblečení se bude přijímat pouze vyprané a vše ostatní očištěné a
v dobrém stavu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kalendář akcí

1.10. St
7.10. So
8.10. Ne
22.10. Ne
26.11. Ne
10.12. Ne

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Škola

Šipkaři
Šipkaři
Šipkaři
Šipkaři

Drakiáda na hřišti TJ Sokol
Bazar zimního oblečení a potřeb
Trosky B Litomyšl
SK Mikuleč
Dart D.A.S. Polička
Snajpři Bystré

k zamyšlení...
Informace o daňovém zatížení pracujících

Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to
smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich
peníze.
100 000.- = VÁŠ HRUBÝ PŘÍJEM (na kolik si Vás firma cení)
19 270.- = soc.pojištěni "zaměstnavatele" 26% hrubé mzdy
6 630.- = zdrav.pojištěni "zaměstnavatele" 9% hrubé mzdy
103.- = povinné úrazové pojištěni 0.14% hrubé mzdy

Tyto položky za Vás musí státu odevzdat firma, o tom žádné informace nemáte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 997.- = HRUBÁ MZDA ( údaj na výplatní pásce)
5 920.- = soc.pojištěni "zaměstnance" 8% z hrubé mzdy
3 320.- = zdrav.pojištěni "zaměstnance" 4.5% z hrubé mzdy
-------------

64 747.- = ZÁKLAD DANĚ
20 719.- = Daň z příjmu max. 32%
-------------

44 028.- = ČISTÁ MZDA (vyplaceno) sazba přímých daní 56%
10 039.- = DPH 5% nebo 19% + spotřební daně (uveden průměr DPH)
-------------

36 989.- = zůstatek - celková daňová kvóta zdanění práce je 63%

Za 100 000.- které za Vaši mzdu vydá Váš zaměstnavatel si
můžete koupit zboží v celkové hodnotě 36 989.- V případě nižších příjmů a
zdanění nejnižší sazbou daně z příjmu 15% je konečný zůstatek 45 111.- tj.
celková daňová kvóta 55%. Progrese tedy skutečně není velká (9%) pouze s
tou drobností, že absolutní zatížení všech příjmů, vysokých i minimálních, je
drtivé.

Setkání přátel a kamarádů z Němčic a okolí

V měsíci květnu bylo v příjemném prostředí
Kulturního domu v Němčicích pořádáno tradiční setkání přátel a kamarádů z
Němčic a okolí. Nejedná se o setkání rodáků, jak si to mnozí občané vysvětlují. Tato setkání se pořádají již 25 let. Dříve se konala v Pohostinství Jednoty u
p. Buchtele a na různých místech v Litomyšli.
Vzhledem k tomu, že řada kamarádů a přátel již nežije, nebo se
nemohou pro stáří zúčastnit a máme zájem tuto dlouholetou tradici v
Němčicích zachovat, lze o tuto akci projevit zájem přes známé, keří se již
zúčastňují nebo sdělit p. J. Vytlačilovi Němčice 18 nebo p. V. Vavřínové Člupek
50. Akce je pořádána vždy v květnu v pátek nebo v sobotu od 10 hodin.
Tato setkání jsou velice přátelská, hojně navštěvovaná a zúčastnění na tyto akce rádi vzpomínají. Na setkání v letošním roce bylo rozesláno
více než 130 pozvánek a účast byla kolem 90 osob. Při přípitku, dobrém obědě
a hudbě si popovídáte se svými známými a zavzpomínáte na léta minulá.
- Vladimíra Vavřínová

Do práce chodíte proto, abyste si mohli za vydělané peníze něco
koupit. Když si tedy za zbylých 44 028,- Kč "něco" koupíte (kromě potravin je
dnes skoro všechno v sazbě 19% a tam bude patřit i bydlení), prodávající
odvede státu spotřební daň a daň z přidané hodnoty o kterou je prodávané
zboží nebo služby pochopitelně dražší. Ve skutečnosti tedy zůstane jenom
36 989,- Kč. Takže z každých Vámi vydělaných sto tisíc více než šedesáttři
tisíc dostane stát, protože pracujete, abyste si mohli něco koupit.
Není to žádný trik ani manipulace, je to prostý souhrn faktů, který stát
zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a pokynů. Kromě těchto
daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a podnikatelů - daně
z nemovitosti, daně z prodeje nemovitostí, darovací daně, daně dědické, daně
z příjmů, daně silniční, atd., atd.
Kde ty peníze jsou, když zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po
silnicích se skoro nedá jezdit, atd. atd. ? Platíme tolik za své sociální jistoty
nebo spíš za "jistoty" státních úředníků a za jistoty těch, kterým se nechce pracovat? Jestliže podstatně vzrostl počet úředníků, jestliže nezaměstnanost
stoupla na dvojnásobek, pak pochopitelně jsou také vyšší výdaje. Větší
zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vedle zdražování
výrobků a služeb vede také k propouštění, protože firmy a podnikatelé buď
krachují nebo nejsou schopní uživit tolik zaměstnanců, kolik by potřebovali.
Mnohem víc peněz se však propadne a zašantročí v neprůhledných, pochybných a často předražených státních zakázkách a v korupci spojené s jejich
realizací.
Proč je to lidem jedno? Proč se neptají, jak je možné, že v Chorvatsku
postaví 100 km dálnice za jediný rok a za poloviční cenu než u nás, proč se
neptají, kam se ztrácí stovky miliard ze státního rozpočtu, proč se neptají, kdo
jednou bude platit ty ohromné dluhy a úroky z těchto dluhů tak špatně hospodařícího státu, jak dlouho nám porostou daně?
- z Internetového řetězového dopisu

Obecní knihovna Němčice

Rozhodla jsem se napsat o místní knihovně, o které, podle
mého, málo kdo ví. Obecní knihovna se nachází v budově Obecního úřadu
Němčice v druhém patře. Půjčovní doba je každé úterý od 16.30 – 18.30
hod. Najdete zde mnoho žánrů, jak pro děti, tak i pro dospělé. Naše knihovna je obohacovaná i o nové tituly, které jsou velmi žádané. Není problém zapůjčit knihy z litomyšlské knihovny, s kterou jsme navázali spolupráci. V knihovně je volný přístup na internet. Vaše návštěvy přispějí k rozvoji místní knihovny.
V případě zájmu po domluvě lze navštívit knihovnu i mimo
půjčovní dobu.
Kontakt: Markéta Seklová, tel.: 605 101 741
24.11. 2006 proběhne od 13:00 – 18:00 prodej levných knih v
zasedací místnosti Obecního úřadu Němčice. Všichni zájemci jsou srdečně
zváni na tuto akci.
- Markéta Seklová, knihovnice

Vzpomínka na kapelníka Mirka Hanuše

Čas běží, roky každému ukrajují z pozemského žití. Lidé odcházejí a přicházejí. Takový je světa běh. Letos
nás opustil člověk, který byl známý ve svém okolí. Otec široké rodiny, dobrý kamarád, muzikant a kapelník, známá
osobnost našeho regionu. Dovolte mi, abych mu věnoval tuto vzpomínku a zamyslel se nad tím, jakou stopu zanechal
v naší společnosti.
Nejprve se vrátím do doby po válce. My dříve narození máme nezapomenutelné vzpomínky na taneční
zábavy o posvíceních, poutích a bálech u Simonů. Staří i mladí vířili v tanci bujarých zábav. Velký podíl na vytvoření
dobré nálady měl taneční orchestr Mirka Hanuše. Kapelník vždy vycítil , co je třeba hrát, aby přivedl do varu celý sál.
Lidé se chtěli a uměli bavit. Dodnes lidé rádi vzpomínají na dobrou zábavu, mnozí se také na těchto zábavách seznámili
a prožili spolu celý život. Proto se asi také tak rádi scházejí na srazech rodáků z Němčic a okolí.
Po dlouhé roky Hanušova muzika vstupovala do života lidí , kteří si ji oblíbili na celém Litomyšlsku. Orchestr
účinkoval při hasičských výletech, hrál v přírodě, při odvodech vojáků, doprovázel divadelní představení ochotnického
spolku Šlégl v Němčicích. Doprovázel také lidi na jejich poslední cestě.
Není možné vyjmenovat všechny muzikanty, kteří po dlouhou dobu působení této kapely v ní hráli. Vzpomeňme alespoň některé z nich. Zdeněk Goldstein byl nejen výborný harmonikář ale i hudební klaun, který připravil hostům nejeden legrační kousek.Jan Buriánek - výborný saxofonista z Vlčkova a také
dobrý muzikant Karel Mrkos z Pudilky. Typickou figurkou byl pan Richter z České Třebové, hrál na basu, byl to italský legionář a obětavý muzikant. Míla Michl
z Tisové obohatil kapelu svým pěkným zpěvem.Také mně bylo dopřáno celé desetiletí hrát v Hanušově kapele. Rád na to vzpomínám.
Kapelník se snažil držet krok s dobou a využívat dostupné technické vymoženosti. Rozhlasovou aparaturu měl mezi prvními v okolí. Snažil se
spolupracovat se vzdělanými lidmi, cenné rady měl pro něj i pan učitel Jasanský. Využil ve své bohaté činnosti také starý notový archiv po svém otci. Vše se
ztrácí jako v mlze, již stále méně pamětníků si připomíná ty krásné chvíle při Hanušově muzicírování.
- Na Mirka Hanuše vzpomínal jeho kamarád Jaroslav Doležal starší.

Svìcení kaplièky na Èlupku
Dne 20. července 2006 byla slavnostně otevřena a
vysvěcena Svaté Anně kaplička na Člupku. Svěcení provedl otec
František z Litomyšle. Byl krásný slunečný den a i to přispělo ke
krásné slavnostní atmosféře. Celý obřad byl velice pěkný akt, který
třeba já již pravděpodobně nikdy za svůj život nezažiji, protože
dosud jsem nebyla žádného svěcení přítomna a myslím si že již
nebudu mít ani příležitost jiné zažít. Je to další velice krásná
zkušenost do života.
Musím ještě jednou poděkovat všem těm, kteří se
podíleli na otevření kapličky, protože sám člověk nic nezmůže,
protože již klasik pravil, ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.

Èlupecká kaplièka
( Anna Bernardová)

Člupecká kaplička – ta je tak maličká,
v okolí nejmenší je,
z malého vršíčku tu rodnou vesničku
s úsměvem pozdravuje,
vzpomínka vábivá, v duši mé ožívá.

Dále musím poděkovat rodině pana Jindřicha Kováře, kteří se postarali o
hudební doprovod při mši, což ještě znásobilo slavnostní chvíli.
No a když tak stále děkuji, tak ještě jednou musím poděkovat Vám všem,
kteří jste na Člupek přišli a tu nedělní radost sdíleli s námi, a že Vás tam bylo
požehnaně.
Ještě mi dovolte abych i pro ty, kteří na Člupku nebyli připojila básničku, kterou napsala více než pře 30 ti lety paní Anna Bernardová, rozená Šplíchalová ze Člupku čp. 29, po letech co se provdala a odstěhovala. Na slavnosti ji pěkně recitovala
Terezka Hanušová.
-(MJ)
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Kde kouzlo mých dětských let,
kde jsme si hrávaly, panenkám zpívaly
to se již nevrátí zpět.
Když znělo klekání, dva mlýny pod strání
tajemně klepotaly,
pod splavem hastrman na děti číhal vám,
kde komu šepotaly.
Dnes srdce znaveno, daleko vzdáleno
domova časových pout,
na rodnou vesničku, člupeckou kapličku,
nemožno zapomenout, nemožno zapomenout…..

Spolek divadelních ochotníkù ŠLÉGL Nìmèice
„O S K A R E L“ POÈTVRTÉ

Opět se nám sešlo září se zářím a nám nastaly
přípravy se čtvrtým výročním „Předáváním OSKARLŮ“,
aneb divadelní loučení s létem. Tak jako předešlé ročníky
i tento byl pořádán na chalupě Evy a Bódi Vytlačilových.
Však také čilý ruch týden před zahájením, dával najevo důležitost této akce.
Vymetaly se pavučiny, probíhala důkladná úprava okolí objektu, rozsáhlé
práce na zeleni a přístupové cestě, sestříhával se anglický trávník a čistil červený koberec …
… a zase Oskarel nepřijel .
Ale teď už zase vážně. 15.září se sešli členové ochotnického
spolku, aby neformálně poseděli, pobavili se a načerpali inspiraci a chuť do
nové práce v kulturní a společenské oblasti. A aby nezůstalo jen u stravy
duševní, samozřejmě že bylo i co jíst a pít. Každý přispěl svou troškou na
společný stůl. Někdo lahvinkou, někdo jídlem. A na doplnění bylo samozřejmě
i něco dokoupeno. Tak jako každý rok nezklamali rychloutopenci rodiny
Kodytkovi, zaručeně skvělý dezert Líby Rackové a nechyběly ani pikantní
rychlokvašky, které k veliké radosti majitele chalupy, přinesl Jirka Škeřík. No
a na doražení i něco z nedaleké masné výrobny a pivovaru. (Nejmenujeme,
abychom nedělali skrytou reklamu).

Velkým překvapením takřka pro všechny přítomné byla účast
kapely „Nahonem“, která svým country a folkovým repertoárem naprosto
rozhýbala všechny přítomné a tak se chaloupkou rozléhal zpěv a betonovou
dlažbou duněl tanec. Samozřejmě nebyla nouze o veselé historky z různých
divadelních představení a zkoušek a zavzpomínalo se i na dávnější časy. A
při tom všem povídání a veselení se možná dostavila i ona pověstná
inspirace, která bude potřeba při přípravě nových divadelních představení, při
předtančení na ochotnickém plese a kdoví co ještě.
S přibývajícími hodinami se dostavila i zodpovědnost všech přítomných a tak aby nebyl rušen noční klid, rozešli se postupně všichni do
svých domovů, kde určitě ještě dlouho všichni přemýšleli nad tím, jak se
postarat o dobrou náladu v Němčicích a okolí …
A tak se nechte překvapit, protože určitě něco nového vzniká a
„komedianti“ se brzy objeví.
b.v.
PS: Prozatím jenom prozradíme, že pohádku „Jak čert vyletěl z kůže“
uvedeme ještě jednou v Němčicích a poté s ní pojedeme do České Třebové,
Dolní Dobrouče a Strakova. (Přesný termín včas zveřejníme).
Zveme Vás všechny také na předvánoční koncert, který se
uskuteční poslední týden v listopadu v kulturním domě. Pro letošní rok se
podařilo zajistit chlapecký pěvecký sbor BONI PUERI z Hradce Králové..

S p o r t
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Sport na Èlupku

Volejbalový oddíl Ferber se 12. srpna 2006 účastnil volejbalového turnaje o putovní pohár starosty České Třebové ve Svinné. Celkem se zúčastnilo 14 týmů a naše
družstvo skončilo na 5 až 8. místě. Já osobně tomu říkám, že
jsme byli skoro nejlepší z těch horších, protože na prvních
místech se umístila družstva, kde hráli volejbalisté-profesionálové a na ty opravdu nemáme.
V tuto chvíli už nám zbývá jen několik málo čtvrtků
na volejbal a pak už přijde zima a vystřídá nás vlek “na Kopajně”.
Takže všem kamarádům děkuji za vzornou
reprezentaci obce při letošních turnajích a budeme se těšit
na další sezonu.
- (MJ)

Louèení
s prázdninami

Proběhlo na Člupku i letos, ale tentokrát v režii naší omladiny.
Jsem ráda, že se akce vyvedla, že si hravě poradily s organizací. Je
dobře, že nás nahradí nastupující generace a my se budeme moci účast-

0

nit pouze jako hosté.
Chci tedy naši mládež pochválit a hlavně jim chci popřát
mnoho štěstí a pevných nervů na dalších 20 let, kdy to po nich převezme
další nastupující mladá generace. No a vy skeptici, kteří nevěříte v naši
mládež: Vidíte, oni když chtějí, tak jsou schopni udělat kus pořádné
práce.

-(MJ)

Nìmèická šipka
2006

Dne 9.9.2006 proběhl 5. ročník Němčické šipky. Příprava započala již v pátek. V sobotu v 6:00 hodin se začalo s opékáním dvou
selátek. Turnaj začal kolem 12:00 za doprovodu muziky, kterou zajistil pan
Tkadleček. Velkým zklamáním byla malá účast hráčů šipek, obzvlášť když
doposud měl tento turnaj stoupající tendenci. Na venkovní posezení s hudbou
přišlo dost spoluobčanů z Němčic a díky tomu jsme prožili vcelku pěkné
odpoledne.
Vlastní turnaj probíhal v několika kategoriích s následujícími výsledky:
Ženy 301 DO
1. Dolečková
2. Šuléřová
3. Vomočilová
4. Smetanová

Muži 501 DO
1. Pešina
2. Chmelík
3. Vašica
4. Popelka

High-score
1. Vašica
2. Pešina
3. Chmelík
4. Tesař

Dvojice
1. Pešina- Kuchta
2. Chmelík – Vašica
3. Dolečková – Killar
4. Fryauf – Kadrmas M

Z našich se nejlépe umístili:
Zdeněk Fryauf
(7-8 místo – 501 DO)
Kadrmas Miroslav a Dubišar Jiří (9-12 místo - 501 DO)
Kadrmas Pavel
(High – score 6. místo)

Podrobné výsledky jsou vyvěšeny na nástěnce klubu D.C. S.L.Z.A.
Tímto děkuji všem, kteří přispěli k dobrému průběhu této akce.
- Za D.C. S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas
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