
Vážení spoluobčané,
tak prázdniny máme za sebou a na dohled jsou již Vánoce. O počasí si může
udělat každý názor sám, ale asi si budeme muset začít zvykat na extrémní
jevy, které budou častější, než jsme doposud byli zvyklí. 

Hlavními prioritami letošního roku byly již mnohokrát zmiňované dvě
investiční akce a to “Dostavba sportovního areálu” a “Rozšíření mateřské školy
v Němčicích”. 

První stavba se v této době, kdy píši tento článek, nachází v téměř
dokončeném stavu, probíhá odstraňování drobnějších vad a nedodělků a
následně bude dojednána závěrečná cena. Mateřská škola je již v provozu a
zkolaudovaná a dolaďujeme závěrečný účet stavby. Právě zde bych chtěl
poděkovat dodavateli - Clubu akciové společnosti Němčice za vstřícný přístup
a dodržení stanoveného termínu, který byl skutečně ,,šibeniční“. 

Předchozích pár nepříliš rozvitých vět vlastně obsáhlo největší objem
naší činnosti v tomto roce, díky čemuž jsme v podstatě bez peněz. 

Malými kroky jsme ,,přicupitali“ k páteři obecního života k plnění a
neplnění rozpočtu. Faktem je, že propad za I. pololetí nepřekročil 10% . Ovšem
druhá polovina letošního roku má mít pro nás horší průběh. 

Při naplnění obávaného předpokladu mohou být příjmy obce menší o
1,5 - 2 mil Kč, což vzhledem k 10 milionovému rozpočtu staví naši obec stej-
ně jako jiné obce a města do velmi svízelné situace. Nepočítejte s tím, že nám
někdo někde něco přidá. Kraj při omezování svých režijních nákladů směřuje
zbylé finance do zdravotnictví a na úhradu regulačních poplatků a o státu je
ztráta času mluvit. Příští rok díky setrvačnosti má být ještě horší než letošní.
Uvidíme, budeme tedy svítit veřejným osvětlením a sekat zeleň, na nic jiného
asi v příštím roce díky v minulosti a letos realizovaným stavbám dofinancova-
ným z úvěrů, nebudeme mít. 

Všeobecná situace se podepsala i na našich dalších plánech. Pro-
tipovodňové úpravy se nacházejí ve fázi posuzování a výsledek je očekáván
až někdy ke konci roku. Pro I. etapu rekonstrukce vodovodu hledáme vhodný
zdroj financování. Vyhlídky nejsou moc valné, nikde nám nedají víc jak 70 % a
vzhledem k předpokládaným nákladům okolo 18. mil Kč se náš podíl spolufi-
nancování pohybuje někde okolo 5-6 mil Kč. To je nad naše současné ba i
budoucí možnosti. 

Přesto hledáme řešení, asi budeme muset stavbu rozdělit na menší,
dílčí části. Tím se ale zase výrazně prodlouží doba realizace i čerpání zdrojů
obce, které budou opět chybět jinde.

Neustále se něco děje. V nejbližší době bude zveřejněn termín veře-
jného projednání územního plánu Němčice. Od října se obec stává plátcem
DPH a během října také bude na OÚ zahájen provoz pracoviště Czech – point
a bude zprovozněna datová schránka obce. K tomuto projektu pouze říkám,
že jsem doposud nezažil zmatenější dotační titul. Vybavení zmiňovaného pra-
coviště bude totiž dotováno ze státních dotačních prostředků, jehož podmínky
byly několikrát od jara letošního roku změněny a také prodlouženy. Na mini-
sterstvu totiž zjistili, že vyřízení cca 4 500 žádostí o dotaci prostě nemohou v
původně stanovených termínech zvládnout, a tak se upravuje a my dole se
můžeme z toho všeho zbláznit. Vlastní projekt bude zajisté časem přínosem
pro občany, ale způsob realizace vzbuzuje rozpaky nad hospodařením s ve-
řejnými prostředky.

Vloni a především letos jsme také věnovali velkou pozornost snižování
zrát vodovodu a jeho opravám. Stálo to dost peněz, ale stálo to zato. Výrazným
způsobem se nám podařilo ztráty snížit, což by se mělo odrazit i na snížených
nákladech, především na úspoře drahé elektrické energie. Elektrická energie
představuje velmi výraznou položku při stanovení cen vodného a stočného. 

Když se ještě vrátím k rekonstrukci vodovodu - velmi pečlivě budeme
letos hodnotit ekonomiku vodovodu a kanalizace. Díky všeobecnému
nedostatku finančních prostředků se přitvrzují podmínky pro získání dotací a
my budeme dokládat, zda jsme využili všech legitimních forem pro “naplnění”
obecní kasy. Tzn. zda je cena vodného a stočného stanovena jako kompletní,
nebo jen z provozních nákladů bez “odpisů“. Z těchto “odpisů“ bychom totiž
měli hradit právě ty rekonstrukce. Jestliže tyto peníze nejsou, je nutné je dodat
z daňových a nedaňových příjmů obce, ale kde je brát, když nejsou. Může se
opět dostat na program také úprava daně z nemovitosti. Bohužel letos jsme
výrazně omezili další drobnější činnosti a plány. Uvidíme, jak dopadneme ke
konci roku a dál se uvidí. Dlužíme propojení rozhlasu Němčic a Zhoře a
ozvučení místních částí Pudilky a Podrybníku. Znovu se dala pomalu do pohy-
bu příprava podkladů projektové dokumentace pro chodník ve Zhoři. Ještě ke
Zhoři. Nedávno jsem si přečetl článek v oblíbením Českotřebovském zpravo-
daji. Nebudu ho ale komentovat, protože je naprosto zbytečné se bavit o
něčem, co zákony této republiky neumožňovali a neumožňují. Říkal jsem
tenkrát a říkám to i teď. Každý občan si dále může otevřít stránky naší obce i
města Česká Třebová a sám si může udělat obrázek o rozdílu příjmu na
občana. Samozřejmě v České Třebové mají výrazně vyšší příjem na ,,hlavu“
než v naší obci, ale rozhodně se nejedná o několikanásobek, jak bylo
deklarováno. Já nedělám rozdíl mezi občany Němčic, Pudilky, Zhoře a Člupku.
Nejsem si vědom, že by se občasné našich částí někdy mezi sebou rozhádali.
Jestliže se někdo snažil zasít semínka nesvárů, rozhodně to nebyli naši
občané. Jsme jedna obec a tak k tomu přistupuji. Fakt je, že nelze výdaje
směřovat poměrně do jednotlivých částí obce podle počtu občanů, to je
zavádějící. Je to o tom, kde jsou umístěny jaké provozovny a kam jsou směřo-
vaný realizace přijatelných projektů. Pro projekty jsou stanoveny podmínky,
další známé i méně známé okolnosti a v neposlední řadě i efektivnost vyna-
ložených prostředků. Rozhodně se nejedná o jednoduché záležitosti.

Jinak si myslím, že nám doposud letošní rok přinesl dost a dost kul-
turních, společenských a sportovních akcí. Nerad bych na něco nebo někoho
zapomněl, ale aktivity divadelního spolku, sboru dobrovolných hasičů,
sportovců v různých odvětvích, provozovatele restaurace Kulturního domu,
přinesly občanům i přespolním dost a dost možností se sejít a ,,utužit“
společný život v obci. Jen pro doplnění ještě uvádím, že hasičská soutěž s
příjezdem dne 5.9. 2009 se prý, dle vzpomínek zúčastněných, velmi vydařila.
Snad i díky doprodeji soutěžních vzorků z I. ročníku Němčické šťopky, kdy
díky aktivitě všech přítomných včetně příkladnému přístupu SDH Přívrat byly
vzorky směněny za celkovou částku 3.100,- Kč, která byla předána mateřské
škole. 

Dívám-li se zpět, zjišťuji, že jsem dnes již napsal dost. Určitě jsem na
spoustu věcí zapomněl a vzpomenu si až bude pozdě, ale alespoň mně zbude
zase něco na příště. 

Přeji všem čtenářům Zlatého pásku i všem občanům naší obce pří-
jemný podzim a na předvánoční setkání na těchto stránkách se budu těšit.

- Ing. Josef Racek, starosta obce
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Z  j e d n á n í  O b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C umístění skříně z Avie a zatravňovacích dlaždic u čp.117 v Němčicích dle před-
ložené situace.Skříň bude přiměřeně upravena okolí
C předběžně prodej stavebního pozemku č.346/2 v Němčicích, Zhoři. Bude zveřej-
něno na úřední desce obce a následně projednáno v ZO
C umístění zahradního přístřešku na p.p.115/3 v Němčicích v provedení dle před-
loženého návrhu
C záměr na vybudování domovní čistírny odpadních vod dle předloženého návrhu
projektové dokumentace u čp.111 ve Zhoři
C bezplatné užívání sálu pro představení, které bude hrát místní Spolek divadel-
ních ochotníku Šlégl, včetně potřebných zkoušek (bude upraveno ve smlouvě o
užívání sálu mezi obcí a spolkem)
C hospodaření obce Němčice za rok 2008 bez výhrad
C závěrečný účet obce Němčice za rok 2008
C vyřazovací protokoly na vyřazení 2 ks kontejnerů a podvozku DPR 212
C Dodatek č.1 k SOD č.9040/01 ze dne 24.4.2009. Změna ceny na 6.896.079,- Kč
je způsobena přeřazením položky na dostavbu bytu z 9 % na 19 % DPH
C prodej nově vzniklé p.p.1523/4 o výměře 50 m2 za cenu 21,- Kč/m2, za celkovou
cenu 1.050,- Kč (bližší ve smlouvě)
C prodej p.p.49/6 o výměře 55 m2 za cenu 21,- Kč/m2, za celkovou cenu 1.155,- Kč
(bližší ve smlouvě)
C Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.PU/0314/S na dostavbu
sportovního areálu v Němčicích.Dodatek obsahuje změnu termínu pro předložení
závěrečné monitorovací zprávy a změnu čísla účtu pro platební styk.
C smlouvu o dílo (SOD) č.06/2009, zpracování PD pro změnu stavby před
dokončením – stavba sportovních kabin (bližší ve smlouvě)
C SOD č.07/2009, zpracování PD pro změnu stavby před dokončením – hřiště TJ
Sokol Němčice (bližší ve smlouvě)
C SOD č.08/2009, zpracování PD pro stavební řízení na Doplnění sportovního
areálu Němčice (bližší ve smlouvě)
C smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č.361/27 a 29 v Němčicích, Zhoři,
k.ú.Zhoř u České Třebové, pro vedení NN
C Umístění fotovoltaických článků na střeše čp.9 v Němčicích dle předloženého

návrhu (cca 30 ks o rozměrech 1,5 x 1m). Žádost čj.: 417/2009/St došlá dne
3.7.2009.
C příspěvek na penzijní připojištění pro p.J.Vytlačila dle platné směrnice, žádost
č.j.: 436/2009/ST, došlá dne 14.7.2009
C příspěvek na úpravu koruny jírovce (kaštanu) u čp.55 v Němčicích ve výši
1.000,- Kč, v souladu s usnesením ZO č.us.: 107/2006/I ze dne 14.8.2006, žádost
č.j.: 456/2009/St, došlá dne 22.7.2009
C Příspěvek na stavbu hospice pro potřeby Puk v Chrudimi ve výši 2.000,-
Kč.Žádost č.j.: ze dne 26.5.2009. Příspěvek nepodléhá vyúčtování.
C Příspěvek na závody v běhu do vrchu ve výši 1.000,- Kč. Žádost č.j.347/2009/St
došlá dne 1.6.2009. Příspěvek nepodléhá vyúčtování.
C požádat PF o převod, koupi p.p.PKč.928/1, 934 a p.p.KNč.890, 927, 928/2, 929/2
v Němčicích, Člupku, k.ú.Němčice u České Třebové, pro výstavbu poldru
C požádat PF o převod, koupi části p.p.Pkč.344/1 v Němčicích, Zhoři, k.ú.Zhoř u
České Třebové pro účely výstavby RD
C Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Němčice
C Provozní řád pro trvalý provoz ČOV Němčice
C vyřazovací protokol ze dne 5.8.2009 na vyřazení dvou kontejnerů a jednoho
přívěsu OKP
C Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky č.:
KH/2009/02290-Pk, dotace ve výši 10.000,- Kč
C Smlouvu o poskytnutí grantu od Puk na podporu volnočasových aktivit č.:
OŠKT/09/00961 pro ZŠ v Němčicích, ve výši 8.000,- Kč
C skácení 1 smrku na p.p.867 ve vlastnictví žadatele v obci Němčice, k.ú.Němčice
u České Třebové, žádost č.j.: 300/2009/ST, došlá dne 7.5.2009
C skácení 3 bříz na p.p.115/4 ve vlastnictví žadatele v obci Němčice, k.ú.Němčice
u České Třebové, žádost č.j.: 458/2009/ST, došlá dne 22.7.2009
C zaslání výzvy subjektům, kteří provozují na pozemcích v katastru obce Němčice
zemědělskou činnost, aby přizpůsobili osevní plány, provedli taková opatření, aby
zamezili, či výrazně omezili možnost záplav v obci v důsledku přívalových dešťů
C směrnici pro prodej stavebních pozemků v obci Němčice, v k.ú.Němčice u
České Třebové a k.ú.Zhoř u České Třebové
C cenu za 1 m3 dovezených kalů na ČOV, cenu ve výši 100 Kč/m3
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VÝZVA OBČANŮM
Žádáme občany, aby v den svozu TKO (popelnic) maximálně dbali na zachování
průjezdnosti místních komunikací a neparkovali motorová vozidla na krajnicích a
točnách. Stavíme mnohokrát řidiče svozového vozidla před neřešitelné situace, což
může mít za následek i nevyvezení některých popelnic. Jedná se především o ulice
na Člupku a ve Zhoři. Děkujeme za pochopení 

Obecní úřad Němčice 

VÝZVA OBČANŮM
Žádáme občany, aby při jarním a podzimním svozu nebezpečných a velkoobje-
mových odpadů, když již se nemohou dostavit v určený den a hodinu na místech
určených k uložení odpadů (viz harmonogram svozů), prováděli přiměřenou sepa-
raci. Pokud možno dávat zvlášť na hromady televize, elektroniku, bílou techniku (led-
ničky, mrazáky), pračky, velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad apod. Velmi tím
usnadníte následující separaci odpadů a vlastní odvoz. Rozebírání navežených hro-
mad odpadů je opravdu náročná práce. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Němčice 

Spoleèenská kronika

V období od července do září
hhgg

se v naší obci narodili
Suchánek Karel Člupek 80
Suchánek Stanislav Člupek 80
Částková Michaela Němčice 66
Matěj Mikl Němčice 137

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)

Provazníková Božena Člupek 98 let 
Němečková Marie Zhoř 85 let
Myška Stanislav Němčice 85 let
Myšková Zdeňka Člupek 75 let 
Zýka Jaroslav Zhoř  75 let
Dostálová Alena Člupek 70 let
Bartoníček Zdeněk Němčice 65 let
Beranová Zdeňka Zhoř  65 let
Glesnerová Pavla Člupek 65 let
Kudrna Jiří Zhoř 65 let
Šplíchal Václav Němčice 60 let

jsme se rozloučili
Vytlačilová Božena Němčice
Jasanský Jiří Zhoř
Landová Božena Zhoř
Šotola Josef Člupek

hhgg

K a l e n d á řK a l e n d á ř a k c ía k c í
3.10. Obec - Beseda s důchoci
7.10. Obec - Den otevřených dveří - Sportovní areál 

10.10. - Bazar dětského oblečení
11.10. Škola - Drakiáda (fotbalové hřiště)
16.11. Ochotníci - Divadelní představení “Jak to bylo s Růženkou”
5.12. Sokol - Mikulášská zábava

12.12. ISKAREX- Vánoční běh okolo Zlatého Pásku (okolí obce)
25.12. Sokol - Štěpánská zábava
31.12. SZMKT - Silvestrovské vážení

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v Kulturním domě v Němčicích



C o  j e  a  c o  n e n í  v i d ě t
napsal Claude Frédéric Bastiat v červenci 1850

V. Veřejné práce

Když národ dospěje k jistotě, že nějaký velký
podnik bude prospívat společnosti, tak je veskrze
přirozené, že jej uskuteční z výtěžku společných
příspěvků. Přiznávám se však, že mi dochází
trpělivost, když slyším, jak se při prosazování
takového rozhodnutí uvádí jako argument tento
hrubý ekonomický omyl: „Je to ostatně prostředek,
jímž se pro dělnictvo vytváří práce.“

Stát zřizuje novou silnici, buduje palác, opravu-
je ulici, hloubí průplav; dává tím práci jistým děl-
níkům - to je to, co je vidět; zároveň však připravu-
je o práci jiné dělníky - to je to, co není vidět.

Podívejme se, jak se provádí stavba silnice.
Tisíc dělníků přichází každé ráno a pak odchází
každý večer, přičemž si každý odnáší svou mzdu, to
je zřejmé. Kdyby stavba silnice nebyla nařízena
dekretem, kdyby potřebné peněžní fondy nebyly
odhlasovány, tito dobří lidé by neměli ani tuto práci,
ani tuto mzdu; to je stále ještě zřejmé.

Avšak je to všechno? Nezahrnuje tato operace
jako celek ještě něco jiného? Cožpak v okamžiku,
kdy pan Dupin10 pronáší ona posvátná slova:
„Shromáždění přijalo návrh“, se stane zázrak a ony
milióny sestoupí po měsíčních paprscích do pok-
laden pánů Foulda11 a Bineaua12? Jestlipak není
nutné - pokud má výše zmíněný proces dospět ke
svému ucelenému tvaru - aby stát organizoval
nejen svoje výdaje, ale stejně tak svoje příjmy, a
aby vyslal výběrčí daní a přiměl poplatníky k jejich
placení?

Studujme tedy celou otázku v obou jejích
aspektech. Když konstatujete, k čemu stát použije
ony odhlasované milióny, neopomeňte také konsta-
tovat, k čemu by tytéž milióny použili poplatníci,

kteří ovšem již tak učinit nemohou. Pak porozumíte,
že veřejný podnik je jako mince o dvou stranách.
Na jedné je zobrazen dělník v plné práci a nad ním
heslo: To, co je vidět; na druhé pak je nezaměst-
naný dělník a heslo hlásá: To, co není vidět.

Sofisma, které v tomto spise vyvracím, je ve
své aplikaci na veřejné práce o to nebezpečnější,
že slouží k ospravedlňování nejbláznivějších pod-
niků a nejpošetilejších marnotratností. Jestliže
nějaká železniční trať nebo most jsou s to poskyt-
nout reálný užitek, pak při argumentaci v jejich
prospěch plně postačuje, když se prostě odvoláme
na tento fakt. Co se však dělá, když toto není
možné? Útočištěm je tehdy tato mystifikace: „Je
nutné obstarat práci pro dělníky!“

Jakmile padnou tato slova, přichází rozkaz, aby
se na Martově poli13 vybudovaly a hned poté zase
odstranily terasy. Veliký Napoleon - jak se říká - se
domníval, že koná filantropické dílo, když dal
hloubit a zase zarovnávat příkopy. Také říkal: „Co
záleží na výsledku? Nepotřebujeme nic jiného než
vidět, jak se blahobyt rozšiřuje mezi pracující třídy.“

Přistupme teď k jádru věci. Peníze jsou pro nás
zdrojem iluzí. Když žádáme všechny občany, aby
přispěli ke společné věci formou peněz, znamená
to, že je ve skutečnosti žádáme o věcný příspěvek,
neboť částku, která představuje jejich daňové
zatížení, si každý z nich opatří svou prací. Nuže,
kdyby se shromáždili všichni občané, aby v naturál-
ní formě vytvořili dílo všem užitečné, bylo by to pro
každého srozumitelné; jejich odměna by spočívala
ve výsledcích samotného díla. Kdyby je však někdo
svolal a přinutil stavět silnice, na nichž nikdo neb-
ude jezdit, a paláce, ve kterých nikdo nebude
bydlet, a to vše jen pod záminkou, že se jim opatřu-
je práce - to by přece bylo absurdní, a oni občané
by určitě s plným oprávněním namítli: Z takové
práce nemáme nic než mozoly. Raději pracujeme

sami pro sebe.
Postup, jenž spočívá v tom, že občané přispí-

vají penězi, a nikoli prací, celkem nic nemění na
těchto obecných výsledcích. Avšak v případě, kdy
občané naturálně přispívají svou prací, dochází k
tomu, že ztrátu sdílejí všichni jedinci. Při peněžní
formě příspěvků uniknou svému podílu na ztrátě
zaměstnanci státu, což se u každého z jejich spolu-
občanů projeví jako nezanedbatelný přírůstek k té
části ztráty, která na něj připadá z ryze propor-
cionálního hlediska.

Existuje jeden článek ústavy, který zní:
„Společnost podporuje rozvoj práce … tím, že stát,
departmenty a obce zřizují veřejné práce, způsobilé
k zaměstnání zahálejících rukou.“

Jako přechodné opatření v době krize nebo za
kruté zimy může mít tato intervence daňového
poplatníka dobré výsledky. Funguje stejným způ-
sobem jako pojištění. Nepřidává nic ani k počtu pra-
covních míst, ani k souhrnu mezd, nýbrž ubírá z
práce a mzdy v normální době, aby to vydala -
ovšemže se ztrátou - v dobách zlých.
Jako opatření stálé, všeobecné a soustavné není
ničím jiným než zhoubnou mystifikací, nemožností
a kontradikcí, jež předvádí malé množství práce,
které vzniklo v důsledku jejího stimulačního
působení a které je vidět, a zakrývá velké
množství práce znemožněné, které vidět není.
10 André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865) advokát,
poslanec, předseda poslanecké sněmovny a zákon-
odárného shromáždění, později generální prokurátor.
Starší bratr Charlese Duphina.
11 Achille Fould (1800-1867), politik a finančník.
12 Jean Martial Bineau (1805-1855), inženýr a politik, min-
istr financí v r. 1852.
13 Původně volné prostranství na levém břehu Seiny v
Paříži, určené pro konání vojenských přehlídek; nyní park
mezi Eiffelovou věží a Vojenskou akademií. 

- Liberální institut (přeložil: Doc. Phdr. Ján Pavlík)

k z a m y š l e n í . . .

O Krizi
"To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro

mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V
naší zemi je mnoho lidí, kteří se domní-vají, že hospodářský úpadek lze
sanovat penězi. 

Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniál-

ních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyha-
zovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z
poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější,
žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba
překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však
překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním

hlediskem a osobním příkladem." - Tomáš Baťa, 1932

... kolik dalších věcí nám uniká ?

....... Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muž a začal hrát na housle;
bylo studené lednové ráno. Hrál asi 45 minut Bachovy skladby.

Během té doby, jelikož byla špička, prošly stanicí tisíce lidí, většina z nich ces-
tou do práce. Po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hra-
jícího muzikanta. Zpomalil krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za svými
povinnostmi. O minutu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká žena mu
hodila peníze do krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi. Po několika minu-
tách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkráčel. Evi-
dentně spěchal do práce. Nejvíce pozornosti mu věnoval 3 letý chlapec. Matka jej
vlekla kolem, spěchala ale dítě se zastavilo a dívalo na houslistu.. Nakonec jej
matka postrčila, dítě pokračovalo v chůzi ale celou dobu se za houslistou ohlíželo.
Toto se opakovalo s několika jinými dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili
pokračovat v chůzi. 

Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. Asi 20 mu dalo
peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů. Když skončil a nastalo ticho
a nikdo si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal, nikdo jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že
tím houslistou byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny
z nejtěžších skladeb, které byly kdy složeny, na houslích za 3,5 milionů dolarů. Dva
dny před tím, než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu, za
průměrnou cenu sedadla 100 dolarů.

Toto je skutečná historka. Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zor-
ganizována deníkem Washington Post jako součást exprimentu o vnímání, vkusu a
prioritách lidí. Zadání bylo: na běžném obyčejném místě v nevhodnou dobu -
dokážeme vnímat krásu? Dokážeme se zastavit a ocenit ji?  Poznáme v neodpoví-
dajících souvislostech talent? Jedním z možných závěrů tohoto experimentu je, že
jestliže nemáme chvilku se zastavit a naslouchat jednomu z nejlepších hudebníků
na světě, hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu, kolik dalších věcí nám uniká?

Kácíme, kácíme - kdy budeme sázet?
Za posledních několik let vydává obec více a více povolení ke “Kácení
dřevin volně rostoucích mimo les”.  I když odečteme ovocné stromy,
jejichž kácení je sice třeba podle zákona povolovat, ale není důvod ho
zakazovat, stále ještě zbývá dostatek stromů okrasných, které nenávrat-
ně mizí pod pilami dřevorubců. 
Zákon 114/1992 sice obci UMOŽŇUJE nařídit dle § 9 náhradní výsadbu,
ale přesto Obec tohoto práva ve svých rozhodnutí nevyužívá. Proč tomu
tak je? Nevím. Dle mého názoru to nemá logiku. Když už musí nějaká
zeleň ustoupit zájmům člověka, proč ji nenahradit náhradní výsadbou v
jiném, méně exponovaném místě? Proč? - Kdo ví! .:FŠ:.



M a t e ø s k á   š k o l a
Mateřská školka se přes prázdniny

proměnila a zvětšila. Ten, kdo přišel poprvé
novými dvěřmi, nestačil se divit. Chodba i nová
šatna jsou prostorné místnosti. Do šatny se
vešly botníčky pro 40 dětí. Ještě štěstí, že jsme
mohli použít botníkové skříňky ze zásob, které
nám zůstaly od doby, kdy jsme měli dvě třídy
dětí. Stačilo jen upravit dvířka, přišroubovat
nové úchytky a botníčky mohou sloužit dál.
Před 30 lety skříňky vyrobil Bořivoj Šafář ze
Člupku. Stejným způsobem jsme využili záso-
by lehátek. V místech, kde byla ordinace paní
doktorky, máme nyní třídu pro nejmladší děti,
máme zde nový nábytek, opravené stolečky a
sedíme na dřevěných židličkách, které pro nás
vyrobili učni z Odborného uči-liště v České
Třebové. Vzhledem k požadavkům hygieny
musely být rozšířeny toalety tak, aby na 5 dětí
bylo 1 WC. V nové třídě jsme pro děti dali vyro-

bit nábytkovou sestavu, která
tvoří pokojíček. Původní dět-
ský nábytek byl starý 29 let .
Tento dětský koutek bychom

chtěli dále dovybavit tak, aby
mohl sloužit jako kuchyňka.

Postupně si tedy zvykáme
v

n o v ý c h
prostorách
a taky někdy
bloudíme. Máme radost
spolu s dětmi, že jsme se
mohli po prázdninách sejít a že
všechny práce byly včas dokončeny.
Práce započaly v polovině června a
dokončeny byly do 15. srpna.

Po bouřlivých přívalech vody v
červenci jsme měli v pískovišti hodně
naplavené nečistoty, a proto jsem
ráda, že došlo i na výměnu písku.
Věřte mi, že nás je teď dost na to, aby-
chom písek přesívali, tvořili bábovky i
stavěli mohutné hrady. Další vybavení
zahrady je také již zastaralé, proto se
budeme snažit přijít s návrhy, jak
zahradu vylepšit.

Chci poděkovat Obecnímu úřadu
za vstřícnost při řešení problému s
nedostatkem míst v MŠ. Správná byla
i volba firmy Club z Němčic. Odvedli
zde kvalitní práci a musím říci, že jsem
byla klidná, protože jsem věděla, že
budou práce provedeny a dokončeny
včas.

Na závěr mého příspěvku bych
chtěla poznamenat, že nás ještě trápí problém starých oken, kterými proniká
vlhkost a také utíká teplo. Snad se i tento problém v dohledné době vyřeší. 

- Věra Doležalová

C o  b y l o  a  b u d e  p o  d i v a d e l n í c h  p r á z d n i n á c h . . .
V první polovině roku
jsme úspěšně zvládli
další Divadelní ples,

sehráli čtyři reprízy
představení „Postel
pro anděla“ v okol-

ních vesnicích a s touto hrou
jsme se rozloučili vydařenou

derniérou v Němčicích. Hned po derniéře režisérka
Martina Pavlišová začala připravovat další před-
stavení, pohádku „Jak to bylo s Růženkou“, kterou
jsme odehráli v květnu v Němčicích.

V červnu jsme připravili „Druhý Němčický po-
tlach“. Jako host zde vystoupila folková zpěvačka
Pavlína Jíšová se svoji skupinou. Dále se zde
dobře uvedly skupiny z okolních měst, jako „Rosa
z Litomyšle“, „Melta“, „Ahasver“ a „Madam“ z
České Třebové. Přesto, že se počasí vydařilo, přiš-
lo velice málo diváků.  

Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě koncertu i na úklidu po
akci. Myslím ale, že by největším poděkováním
byla hojná účast diváků. Je v naši vesnici bohužel
stále méně nadšenců, kteří jsou ochotni zadarmo
věnovat desítky hodin na přípravách kulturních
akci. Zato je stále více těch, kteří jenom kritizují, že
se v obci nic nedělá, ale podpořit nikoho nepřijdou.

Je to sice smutné, ale nás to v
další činnosti neodradí.

Skončily letní i divadelní prázd-

niny a nás čeká podzimní turné po okolních ves-
nicích s pohádkou „Jak to bylo s Růženkou“.
Začínáme v Lubné, pokračujeme v Horním
Újezdě, Kozlově, Přívratě, Strakově a nakonec
derniéru zahrajeme opět v Němčicích a to koncem
listopadu. 

Nebude chybět ani každoroční ocenění divadel-
níků při tradičním „Předávání OSKARLŮ“. Věřím,
že se dostaví všichni ochotníci se svými partnerka-
mi a partnery. Zaslouží si to.

- Václav Kodytek



E K O Š K O L A
Vycházka do přírody

"Škola v lese - les ve škole"
Děti z 1. a 5. třídy byly na vycházce " U Kačenek " - vyčistily studánku,
poznávaly různé přírodniny, zvířata, rostliny, plnily úkoly ve skupinách i jed-
notlivě, vymýšlely lesní pohádkové bytosti, nakreslily lesního skřítka a
postavily mu z přírodnin domeček. Závěr našeho výletu patřil samozřejmě
zase "válení sudů" z kopce dolů s nadšeným výskáním...

Cestou si děti
nasbíraly přírod-
niny a následu-
jící den se z
nich ve škole
stali badatelé –
zkoumaly listy,
šišky, dřívka,
větvičky atd. pod
mikroskopem...

S dětmi z 2. třídy jsme se
vypravili do Oseckého údolí,
kde nás čekalo povídání se
zoologem panem Luborem
Urbánkem o ptáčcích a
pozorování vodního ptact-
va. Po procházce údolím
jsme vystoupali na
Šibeniční vrch,  který ční
nad Litomyšlí do výšky 363
m/n. Po asi 5 km túře jsme
se občerstvili v cukrárně na
nádraží.

Děti ze 3. a
4.třídy navštívily
Vackův chov
pstruhů v Nedo-
šíně, během ex-
kurze viděly jikry,
malé plůdky i chovné
pstruhy.
Pan Fabiánek, který

nás celým areálem
provázel, nám také
ukázal krmení pstru-
hů různého stáří a
různé velikosti.
Dále jsme pokračo-

vali do Nedošínského
háje, kde děti ve
skupinách plnily různé
úkoly a na naučných
tabulích hledaly
odpovědi na různé
otázky.Naší poslední
zastávkou byl rybník
Velký Košíř a stejnoj-
menná naučná stezka.

Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y
Co nás èeká

Září
 Tvorba třídních pravidel
 Výlet se školní družinou - vlaky v České Třebové
 Soutěž v Recyklohraní
 Volba školního ekotýmu
 Fotosoutěž - zažil jsi o prázdninách něco neobvyklého? Hladil sis třeba
velblouda, zdolával jsi strmé skály nebo ses potápěl atd.? A podařilo se ti při
tom vyfotit?

Pravidla soutěže : Můžeš přinést pouze 1 foto z letošních prázdnin, fotografie

tě musí zachycovat v neobvyklé či zajímavé situaci, musí být označena na
zadní straně jménem a třídou

! Soutěž končí v pátek 11.září 2009 !

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2009/2010:
Angličtina

Zobcová flétna 
Pohybové hry 

Čtenářský kroužek 
Výtvarka 

Společenské hry 
Taneční kroužek



Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat o prázdninovém dění 
v COUNTRY SALOONU NĚMČICE.

První akcí konanou o prázdninách byl dětský den. Pro děti byly připraveny
různé soutěže o ceny. Největší úspěch slavila překážková dráha. Vzhledem k
nepříznivému počasí nebyla účast moc velká, ale doufám, že všichni zúčast-
nění si akci užili. Každý soutěžící si odnesl spoustu sladkostí a cenu. Po
uložení dětí do postýlek se rozjela rocková zábava pro dospělé. Na
venkovním pódiu se vystřídaly kapely K.D., W.A.F. a Mixed Picles.
Druhou, z mého pohledu povedenou, akcí byl pivní pětiboj. Počasí nám opět
nepřálo, proto jsme akci přesunuli do prostoru restaurace. Myslím si, že
nakonec to nikomu nevadilo. Soutěžící poměřili své síly v pěti pivně
zaměřených soutěžích. Nejzábavnější disciplínou byl pivní slalom, na který
nám SDH Němčice zapůjčilo krásné kolo, které mělo jediný problém, po zah-
nutí doleva, jelo doprava a obráceně. Soutěžilo se o čestný titul Němčický
pivoň roku 2009. Titul si odnesl Adam Sedláček, na druhém místě se umístil
Martin Beran a poslední medailovou pozici obsadil Martin Tkadleček. Celkem
se zúčastnilo 15 soutěžících , což je na první ročník úspěch. Každý z pivních
příznivců si odnesl hodnotné ceny, které poskytla firma Pivovary Staropramen.
No a někteří, téměř všichni, si odnesli pořádnou opici, kterou vyhráli na

večerní taneční zábavě.
Poslední prázdninovou akcí byl opět dětský den. Pro děti jsme připravili
soutěže, ve kterých byla účast větší, než v prvním dětském dni. Doufám, že
děti i rodiče byli spokojeni a poslední prázdninový víkend si užili. Večer se roz-
jela taneční zábava, která končila v ranních hodinách. 
Po celé léto jsme o víkendech grilovali, pokud nám přálo počasí. Dufám že se
vám posezení na terase s grilovanými dobrotami a točeným pivkem líbilo.
Účast byla vždy hojná.
V krásný červencový den – 21.7., kdy pršelo a pršelo, přibyli do našeho kolek-
tivu dvě nádherné kamerunské kozy. Po jejich neplánované procházce po obci
se ubytovaly do vybudovaného výběhu u restaurace. Po dlouhém výběru
dostali jména Honzík a Karel. Už si zvykly na prostředí a největší radost děla-
jí dětem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci všech akcí.
Od místní mládeže, která přišla pomoct na dětské dny, přes svého bratra,
který dělal časoměřiče a technickou výpomoc na pětiboji, až po Pakiju, který
se se svým autem postaral o dopravu objemnějších předmětů. A samozřejmě
nesmím zapomenout na štamgasty.... No a pro ty, co u nás ještě nebyli bych
dodala: Je tu skvěle, přijďte se podívat taky.

C o  s e  d ì j e  v h o s p o d ì ...

RESTAURANT COUNTRY SALOON
rauty,  svatby,  f i remní  akce,  smuteční  host iny

sál  400 míst ,  venkovní  terasa,  gr i l  bar,
ve výběhu kamerunské kozy,  vyži t í  pro dět i

te l . :  777 965 403,  776 601 925

Voda zdražuje - Po Ústí i Litomyšl
Litomyšl (dp, ČTK) - Za normálních okolností se zdražuje voda na začátku roku. Ovšem po Ústí
nad Orlicí oznámila výrazné zdražení v srpnu i Litomyšl.
Důvod? Kvůli krizi prudce klesají odběry vody.
„Snažili jsme se cenu udržet, ale snížily se tržby o čtvrtinu a zvýšily se náklady," řekl starosta Lito-
myšle Michal Kortyš.
V Litomyšli proto tento týden zdražilo vodné a stočné na 50 korun. Cena se zvýšila o 8,50. Podle
starosty výrazně klesly odběry vody domácností i podniků. Vodárny reagují na připravovanou mod-
ernizaci kanalizace a čističky odpadních vod. Vodné a stočné se obvykle mění na počátku roku. Zda
lidem v Litomyšli zdraží v lednu voda znovu, nedovedl starosta říct. “To nevím. Kalkulace se bude
dělat až na konci roku," uvedl. Litomyšl se nyní cenou vyrovnala okolním městům. Kolem 50 korun
za vodné a stočné platí také ve Vysokém Mýtě a ve Svitavách. V Moravské Třebové je stojí 56
korun a v Poličce lidé za kubík vody zaplatí 60,90 korun. „Není to málo, ale ta cena je realistická. K
dalšímu zdražování nevidím důvod. Chtěl bych věřit, že tato cena pár let vydrží," optimisticky říká
starosta Poličky Jaroslav Martinů.
Ke zdražení přistoupily od srpna i vodárny v Ústí nad Orlicí. Hlavním důvodem byl ale snížený odběr
vody textilkou Perla, která je v konkurzu. Obyvatelům zdražilo vodné a stočné o 27 procent na téměř
57,80 koruny. „Tím, že je Perla v konkurzu, je jasné, že nebude takovým dodavatelem odpadních
vod jako dosud. Když podělíme náklady plánovanými kubíky vody, vyjde nám, že musíme zdražit,"
uvedl nedávno Martin Lang, ředitel společnosti Tepvos.
Vodné a stočné v Ústí nad Orlicí a Litomyšli stále nestojí v Pardubickém kraji nejvíc. Nejdražší voda
je v Chrudimi, kde vodné a stočné stojí 67,49 koruny. Druhé nejdražší jsou Pardubice s cenou 63,14
koruny.
V lednu se kvůli potížím podniků, a tím i menším odběrům vody dá očekávat další nápor na
peněženky domácností. V Chrudimi do toho navíc vstoupí novinka - vodárny zavedou
dvousložkovou cenu vody. Obyvatele rodinných domků se studnou, kteří vodu z vodovodu používají
jen na vaření, zaplatí víc než dosud.

P o D Z I M N ÍP o D Z I M N Í

B A Z A RB A Z A R
Ve dnech 9.10.2009 a 10.10.2009

se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční 
již tradiční

B a z a r  
P O D Z I M N í H O  
a  Z I M n í h o
o b l e è e n í

Příjem zboží - pátek 10:30 - 11:30 a 15:00 - 17:00 

Nakoupit budete moci v sobotu 8:30 - 12:00

- Na Vaši účast se těší pořadatelky



Vážení fotbaloví pøíznivci,
dovolte mi v krátkosti informovat Vás
o novinkách a plánech našeho oddílu
ve fotbalové IV. tøídì okresního pøe-
boru v soutìžním roèníku 2009 -
2010. 

Pro tuto sezónu jsou pro nás pod-
statné hlavnì dva momenty. Tím
prvním je skuteènost, kterou vìtšina z
Vás vidí a urèitì sleduje a tou je pøe-

stavba areálu fotbalového høištì. Ta nás nutí k tomu, že pod-
zimní èást sezóny musíme sehrát na høištích soupeøù. Naštìstí
na poslední chvíli nám svaz vyšel vstøíc a umožnil tuto
skuteènost v rámci zmìny poøadatelství, takže si nikde
nemusíme najímat „domácí høištì”. Naopak na jaøe bychom mìli
vìtšinu zápasù hrát na domácí pùdì. Pevnì vìøím tomu, že ta
domácí pùda od jara bude opravdu realitou, i když nìkteré
necitlivé zásahy dodavatelù pøestavby areálu pøímo do pozemku
høištì tento optimismus trochu ubíjejí. Kvalita provedení závla-
hového systému a terénních úprav povrchu høištì nedává v tuto
chvíli 100% záruku zahájení jarní èásti sezóny na domácím
høišti.

To, že v pøedchozím odstavci zmiòuji vìtšinu a ne všechny
zápasy na domácí pùdì na jaøe, souvisí s druhým zmiòovaným
momentem. Do soutìže se totiž pøihlásilo pouze osm mužstev a

proto bylo rozhodnuto hrát tuto tøídu tøíkolovým systémem, tzn.
na 21 kol. Já osobnì to nevidím, hlavnì z hlediska regulérnos-
ti, jako nejlepší øešení, ale alespoò si zahrajeme. Myslím si, že
lepší by bylo rozdìlení okresu na dvì tøetí tøídy, i z hlediska
najetých kilometrù na zápasy.

Co se týká našeho týmu, tak po nevydaøené loòské sezónì,
jsme si dali za cíl umístìní do tøetího místa. Došlo k nìkterým
zmìnám v týmu, novì pøišli hráèi Votøel, Borek, Dobiáš a gól-
man Šilar, znovu se vrátili k aktivní èinnosti Pávek, Stráník a
Lambert, prozatím z pracovních èi v druhém pøípadì z mì
neznámých dùvodù skonèili Vytlaèil M. a Jùza Jan. Hostování
jsme neobnovili s hráèi Jorníèkem, Fišerem a Køížem. Souèasný
kádr dle postù èítá 2 golmány, 8 obráncù, 6 záložníkù a 5
útoèníkù. Je tedy z èeho vybírat a doufám , že mužstvo zdravá
konkurence nabudí a bude se na co dívat.

Na závìr chci požádat Vás diváky o fanouškovskou podporu
i na venkovních zápasech, urèitì ji budeme potøebovat. Pro ty co
ven nepojedou, jsme opìt obnovili informovanost prostøed-
nictvím vývìsní skøíòky u kulturního domu, kde je uvedeno i
rozlosování soutìže. A ty , kteøí by nám chtìli pomoci ještì více
upozoròujeme, že máme stále u mužstva volné pozice
vedoucího mužstva a asistenta trenéra. Napsal jsem pøedchozí
vìtu s trochou nadsázky, ale pokud by se opravdu našli lidé
ochotni nám s touto prací pomoci, urèitì budou vøele vítáni.

- Vladimír Pavliš, trenér mužstva

S p o r t   -   V o l n ý  è a s

SDH Nìmèice

22.7. se přes naši obec přehnal přívalový déšť, který způsobil občanům větší
či menší škody. Náš sbor vyjel pouze odčerpat jeden zaplavený sklep, protože
o dalších škodách nebyl bohužel informován.

25.7. se za dešťů  tropic-
kých uskutečnilo Pouťové
odpoledne na Člupeckém

„parketě“. Ti co i přes nepříznivé podmínky
přišli mohli vidět totem vyrobený Janem
Veselým, Martinem Tkadlečkem a Jiřím
Bednářem, originální tee-pee od Renaty
Vágnerové, bizona téměř v životní
velikosti, kterého umělecky ztvárnily Aneta
Veselá, Nikola Pokorná a Lucie Kovářová.

Disciplíny a soutěže pro děti připravila Iveta Jasanská a Standa Tkadleček.
Opět nám pomohl p. Janda, který organizoval lukostřelbu a ukázku karate
předvedenou Lenkou Jůzovou a Veronikou Jandovou. Velký dík patří rodině
Havlíkových „Kudrnových“z Podrybníka, která předvedla ukázku výcviku psů
a ve stylovém oblečení povozila děti na koních. Večer zahrál a tentokrát i kva-
litně zazpíval DJ Tkadlyi, čímž bohužel vzbudil v některých přítomných touhu
po zpěvu vlastním. Tradiční, tentokrát  velmi náročný, IQvízotest vyhrál Víťa
Stránský.

5.9. proběhla tradičně Netradiční soutěž s příjezdem Memoriál Josefa
Racka za účasti 8 družstev. Zasoutěžit si přijela družstva z Horní a Dolní
Sloupnice, Osíka, Němčic a letošní rok i z Přívratu. Zúčastnila se dvě
družstva žen, jedno smíšené a pět družstev mužů. Soutěžilo se dvoukolově za
chladného a větrného počasí na podmáčeném terénu. Přítomen byl bývalý
velitel HZS Litomyšl p. Pavel Džbánek, starostové obcí Řetová, Němčice a
Sloupnice.
Při této akci se doprodávaly vzorky z „Němčické šťopky“. Výtěžek z prodeje
bude věnován místní mateřské školce.

Samozřejmě musím poděkovat všem sponzorům a dalším dobrovol-
níkům, které jsem nejmenoval, za velkou pomoc při pořádání obou akcí.

Pořadí       Družstvo Čas    
1 Horní Sloupnice 1:18,00
2 Němčice 1:18,92
3 Osík 1:25,59
4 Dolní Sloupnice 1:28,25
5 Řetová (smíšené) 1:31,62
6 Horní Sloupnice (ženy) 1:38,62
7 Přívrat 1:41,45
8 Dolní Sloupnice 1:43,55

- Jiří Veselý

Iscarex pohár
Již 14. ročník běžeckého seriálu s názvem Iscarex pohár letos

zavítá i do Němčic. A to rovnou závěrečným Vánočním během
kolem Zlatého pásku, který bude spojen s vyhlášením výsledků
celého poháru.

Seriál zahrnuje cca. 30 závodů převážně v orlickém regionu,
většina z nich je zároveň zařazena do Orlické běžecké ligy mládeže a něko-
lik závodů do Českého poháru v běhu do vrchu. Loňského ročníku se zúčast-
nilo více než 5 tisíc startujících. Za tento počet se největší měrou zasloužilo

Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu v Dolní Moravě,
které bylo do poháru zařazeno jako jakýsi “čestný” nebodovaný
člen. Zúčastnilo se ho přes 600 běžců z 29 států světa.
Vyhlášení poháru, až do loňského roku konané vždy po Vánočním
běhu Parníkem v tělocvičně českotřebovské ZŠ Ústecká, letos
proběhne 12. prosince v Kulturním domě v Němčicích.R
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DC S.L.Z.A. Nìmèice

Prázdniny skončily a začala nám nová sezona.
Pravidelně se scházíme v našem  klubu v suterénu
KD Němčice, kde v pátek trénujeme a dle rozpisu v
neděli odehráváme ligové zápasy. 
Chtěl bych pozvat příznivce šipek na naše zápasy a turnaje, které
budou probíhat od října do dubna. O těchto akcích budeme informovat
letáky a hlášením v místním rozhlase.
Podrobné tabulky můžete sledovat na www.sipky.org 

Termíny zápasů Asociace ČAKS - AŠA Svitavsko1. Liga

datum čas        soupeř místo konání
13.9.2009 14:00 Skokani Polička Polička
4.10.2009 16:00 Borci Česká třebová Česká Třebová
11.10.2009 14:00 SK Mikuleč doma
17.10.2009 14:00 Ponorka VVV Litomyšl Litomyšl
25.10.2009 14:00 Komáři B Koclířov
1.11.2009 14:00 Liga Vyjímečných Svitavy doma
8.11.2009 14:00 Skokani Polička doma
29.11.2009 14:00 Borci Česká třebová doma
6.12.2009 14:00 SK Mikuleč Mikuleč
10.1.2010 14:00 Ponorka VVV Litomyšl doma
17.1.2010 14:00 Komáři B doma
23.1.2010 18:00 Liga Vyjímečných Svitavy Svitavy
31.1.2010 14:00 Skokani Polička Polička
14.2.2010 16:00 Borci Česká třebová Česká Třebová
28.2.2010 14:00 SK Mikuleč doma
6.3.2010 14:00 Ponorka VVV Litomyšl Litomyšl
14.3.2010 14:00 Komáři B Koclířov
21.3.2010 14:00 Liga Vyjímečných Svitavy doma
28.3.2010 14:00 Skokani Polička doma
11.4.2010 14:00 Borci Česká třebová doma
25.4.2010 14:00 SK Mikuleč Mikuleč
2.5.2010 14:00 Ponorka VVV Litomyšl doma
9.5.2010 14:00 Komáři B doma
15.5.2010 18:00 Liga Vyjímečných Svitavy Svitavy

- Za DC S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas ml.

0Nìmèický pivní triatlon

Již tradičně se poslední prázdninový pátek konal „Němčický pivní triatlon“.  Vzhledem
k rekonstrukci sportovního areálu jsme zázemí pro letošní, již pátý ročník, nalezli u
Kulturního domu. Nástrahy tří disciplín ( běh, jízda na kole a pití nápojů ) si letos vyzk-
oušelo 31 závodníků. 15 mužů, 2 ženy a 14 dětí, resp. mládeže. Jak celé klání, v
krásném srpnovém podvečeru, dopadlo, uvádím níže ( pouze první tři v jednotlivých
kategoriích ):

Muži Ženy 
( kolo: 20km, běh: 3km, pivo: 3ks) ( kolo: 12km, běh: 2km, limo/pivo: 1ks)
1. Gyombér Martin  00:52:51 1. Čejková Veronika 00:35:57
2. Pavliš Lukáš 00:59:10 2. Benešová Hana 00:48:15
3. Rossler Milan 00:59:22

Mládež 12-18let Děti 8-12let
( kolo: 12km, běh: 2km, limo: 1ks) ( kolo: 2km, běh 300m, limo: 0,2l)
1. Beneš Václav 00:40:34 1. Urbánková Soňa 00:07:46
2. Neužil Filip 00:41:05 2. Jasanská Viola 00:08:35
3. Buhr Jan 00:53:27 3. Vrbická Tereza 00:08:38

Děti do 8let
( kolo: 2km, běh 300m, limo: 2loky)
1. Škeřík Ivan 00:07:23
2. Vrbický Matěj 00:07:40
3. Gyombér Martin 00:08:03

Doufám, že si všichni závodníci skvěle zasoutěžili, přihlížející diváci a fanoušci dobře
zafandili a všichni společně jsme se skvělě pobavili. Děkuji všem sponzorům za pod-
poru, vedoucímu i zaměstnancům KD za skvělé zázemí a v neposlední řadě
spolupořadatelům za spolupráci. Těším se  na setkání při příštím ročníku, který bude
odstartován z nově zrekonstruvovaného sportovního areálu, opět poslední prázdni-
nový pátek.  

- Za pořadatele Ivan Škeřík

S přicházejícím podzimem přichází i nový
ročník šachové soutěže. V letošním roce jsme
byli zařazeni do Krajské soutěže střed, která má
11 účastníků (oproti loňsku jsme si  polepšili o 2
účastníky a zahrajeme si tedy více zápasů). Čeká
nás 10 kol, začínáme 11.10. 2009 a končíme
21.3. 2010. Rozdělení vlastních zápasů bude
určeno na losovací schůzi. Jací soupeři nás čeka-
jí? Jsou to družstva C a D České Třebové, B a C
Litomyšle, D, E a F Poličky, B a C Svitavy a
Městečko Trnávka. Tedy až na Trnávku samé
okolí, což je ekonomicky příjemné. Vzhledem  k
přírůstku dalších družstev u městských oddílů
předpokládám, že se jedná o mládežnická
družstva. Nebude to jednoduché získat nějaké
body, zvláště od  mládežníků, vždyť když si
vzpomenu, jak nás vloni “vypráskaly” děti z
Poličky !?! Máme se na co těšit a opravdu se
těšíme na lité boje. 

Naše soupiska pro sezonu 2009-2010 vypadá
následovně:

1. Pěkník Milan 6. Kapoun Martin
2. Pail Milan 7. Dubišar Jiří
3. Jasanský Karel 8. Vrbický Ladislav
4. Myška František 9. Hubinka Lukáš
5. Racek Josef

Novinkou letošní sezony je, povinnost
domácího družstva na zápas delegovat vlastního
šachového rozhodčího. Nesplnění této povinnos-
ti se bude trestat pokutou 100 Kč. Tak jsem
dobrovolně povinně potřebné školení absolvoval.
V dalších letech se připravují také některé
změny, např. postupný přechod na digitální
šachové hodiny, od vyšších soutěží k nižším,
změny časů na partie apod. Změny jsou neustále,
a pak si někdo řekne, že šachy jsou archaickým
sportem. 

Doufám, že i letos budeme atakovat
přední pozice, pobereme největším rivalům pár
bodíků, ostatně v minulých třech letech jsme
vždy jako jedni z mála, někdy vůbec jediní,
dokázali porazit lídra soutěže a v závěru pos-
tupující družstvo do vyšší soutěže. Loučím se s
heslem: Šachu zdar, pohodlnosti zmar.

Ing. Josef Racek 

/ /

I. Pøedvánoèní bìh 

okolo Zlatého pásku

Kulturní centrum v Němčicích u Litomyšle

Sobota, 12. prosince 2009

start v 11:30 
(čas startu prvního závodu 10:00)

Trať závodu - Silnice 5000 m (asfalt)

Startovné 30 Kč

Š a c h y


