
Vážení spoluobčané,
potřetí se letos setkáváme. Nyní v době, kdy nám dalo léto sbohem a podzim
se hlásí svým klasickým počasím. Počasí nám letos moc nepřálo, nedávno, v
květnu jsme topili a pomalu abychom začali zase, ale nežehrejme, vždy může
být ještě hůř. Naštěstí nás nepotkal žádný velký přívalový déšť jako jinde. Dost
těžko si lze představit například 1 m vody v domě. Velmi si vážím těch lidí,
kterým se to přihodilo a dokázali se s tím vypořádat. Jsem rád, že jsme něk-
terým z nich mohli alespoň trochu vypomoct. Obci Heřmanice na Liberecku
jsme odeslali celkem 25.000,-, včetně 7.710,- Kč, které se vybrali ve veřejné
sbírce. Ještě jednou děkuji všem přispívatelům!

Činnost v letošním roce jsem si představoval trochu jinak, ale deštivé
počasí nám dost změnilo plány. Tak-tak jsme zvládli posekat veřejnou zeleň.
Hodně nám, stejně tak jako každý rok pomohli brigádníci. Nepodařilo se nám
z jara dokončit úpravy u MŠ, což se snad  povede nyní v září. Původně jsem
plánoval dokončit veřejné prostranství na Člupku do začátku prázdnin.
Nakonec jsme byli rádi, že se tak stalo, alespoň do konce prázdnin. Následně
by měla být provedena skromná sadová úprava a vysazení živého plotu.
Obdobně jsme na tom i při dostavbě sportovního areálu. Za brigádnické
pomoci sportovců, bylo vybudováno antukové hřiště pro míčové hry. V těchto
dnech mu chybí ještě druhá vrstva jemné vrchní antuky. Byly vybudovány další
dvě patky na bocích hřiště s umělým povrchem pro přemístění konstrukcí bas-
ketbalových košů v případě potřeby. Za pomoci sportovců byly u obou hřišť
provedeny dokončovací terenní úpravy a zaseta tráva. Už aby byla vzrostlá,
neboť při sportování na umělém hřišti neustále dochází k nanášení hlíny na
povrch hřiště a to nevypadá moc hezky. Provedli jsme zde také zajištění
branek na malou kopanou. Ještě je potřeba dokončit slibované terénní úpravy
zadní strany za střídačkami, včetně oplocení a postupně vyladit celý provoz
areálu. 

Jestli mám několika slovy zhodnotit letošní rok, tak by to znělo asi
takhle: “zeleň, zeleň”, občas něco jiného (třeba opravy stropů v MŠ) a zase ta
zeleň. Budeme muset popřemýšlet o technice na údržbu této zeleně. Techni-
ka, tu bychom potřebovali obnovit jako sůl, nejen kvůli zeleni, ale také kvůli
zimní údržbě. Vždy zimu nějak překlepeme a na jaře, je-li nějaké, objeví se
další jiné potřeby a na zimu se trochu pozapomene. Ale tak doslova to není, je
to hlavně o penězích. 

Vzhledem k blížícím se komunálním volbám bych se krátce ohlédl za
uplynulými čtyřmi roky. Uteklo to jako voda. V roce 2006 drobné akce, v roce
2007 rekonstrukce čistírny odpadních vod, v roce 2008 opravy místních komu-
nikací a rozšíření vodovodu, v roce 2009 rozšíření mateřské školky a dostav-
ba sportovního areálu. Obě velké akce jsme dofinancovali z přijatých úvěrů.
Rozšíření MŠ a opravy místních komunikací byly provedeny z vlastních zdro-
jů (v roce 2008 i díky prodeji objektu bývalé školní jídelny). Teď máme před
sebou splácení úvěrů a na dofinancování dalších projektů nám nezbývá nic
moc peněz. Doufám, že nová vládní garda splní svůj předvolební slib a změní
rozpočtové určení daní. Variant je více, ale kdyby bylo alespoň něco, jinak to
opravdu není moc k bytí. Dotační peníze se sehnat dají, ale vždy musíte mít
vlastní prostředky na dofinancování. Právě těch se nám moc nedostává, ale
obdobně je na tom více obcí, nejenom my. A ty, které ještě něco mají, se rych-
le blíží k naší situaci.

Potřebných investic a oprav je opravdu dost a dost. Teď je pouze seřa-
dit do priorit, připravit k realizaci a hledat na jejich realizaci finanční prostřed-
ky. Bohužel kolikrát se nerealizuje to, co je potřeba, ale to, na co se vypíšou
dotační tituly. Proto je důležité mít po šuplíkách nějaké ty projekty v záloze.
Kolikrát to stojí i dost peněz. 

Co zatím máme v šuplíku:
1) Protipovodňové úpravy, I. etapa – v tuto dobu leží projekt na meziresortní
komisi Ministerstva zemědělství v Praze 
2) Rekonstrukce vodovodu, I. etapa – projektová dokumentace, nutno zajistit
finanční prostředky a prostředky na dofinancování 
3) PD na rekonstrukci místních komunikací – podána žádost o dotaci na Puk 

Na čem se pracuje nebo začalo pracovat:
1) Chodník Zhoř – doměřují se situace u některých domů pro navržení konkrét-
ních řešení - byly posouzeny možnosti odvodu povrchových vod s projektan-
tem, v tuto chvíli asi největší problém: kam s ní? Nemůžeme koncentrovat a
urychlit vodu takm, aby někde někoho na konci vypláchla. 
2) Byly provedeny základní studie, pro posouzení zateplení budov Základní a
mateřské školy Všeználek Němčice, včetně výstavby bytů na MŠ. 
3) Na předchozí bod navazuje jednání s ZD Sloupnice o využití odpadního
tepla pro vytápění budov ZŠ a MŠ, včetně bytů, případně i objektu uvažované
tělocvičny. 
4) Zahájeny zjišťovací práce pro přípravu projektové dokumentace pro výs-
tavbu víceúčelového hřiště se zázemím za budovou bývalé školy ve Zhoři
5) Po schválení v Zastupitelstvu obce Němčice, bude zpracováno jednoduché
zadání pro propojení veřejného rozhlasu mezi Němčicemi a Zhoří a rozšíření
veřejného rozhlasu do částí Pudilka a Podrybník. První jednoduchou kalkulaci
máme již i k dispozici, kde se dají využít stávající zařízení doplněná o ovládací
moduly.
6) Veřejná prostranství. Postupně a v rámci možností se je snažíme i za
spolupráce občanů vylepšovat. Nerozhodnuti jsme na horním plácku ve Zhoři.
Bude zajištěn zbytek opěrné zdi. Nebyl by problém tam vyhotovit malé
odpočinkové místo, upravit a zpevnit prostor pro odstavování automobilů,
především v zimě. Úprava, oddělení by bylo provedeno silničními obrubníky a
parkoviště zpevněno zřejmě asfaltovou plochou. Jenže v zimě se tam valem
odhrnuje a kupí se sníh ze všech možných i nemožných stran za pomocí tech-
niky, která je zrovna k dispozici. Mám obavu z toho, že za jedno nebo dvě
popsané zimní využití a po odtání sněhu s pískem a solí by to tam vypadalo
jako dnes. Záležitost k zamyšlení. 
7) V době kdy píši tyto věty by se měla realizovat výstavby několika čekáren.
Vycházíme z prostorových možností daných míst a hlavně z finančního limi-
tu. Obavy mám z umístění čekárny na dolních Němčicích, kde začíná celkem
pravidelně přotékat velká voda. Jen abychom naši čekárnu nehledali pak
někde pod Podrybníkem .
8) Oprava kaple v Němčicích. Jak již to bývá, řekli jsme, že opravíme jen to
nejnutnější, ale opak je pravdou a pro letošní rok jsme cca na 3x větším obje-
mu prací než jsme původně počítali. Konečnou stopkou pro tento rok je, jak
jinak, stav finančních prostředků. Letos byla provedena sanace vnitřních stěn
a vymalování interieru objektu do výše stropu. Předcházela tomu výměna oken
a okapních svodů. Byla provedena oprava el. instalace a oprava vstupních
dveří (zatím nejsou osazené zpět). To je ale jen začátek. Pro příští rok bychom
rádi požádali o dotaci a provedli další práce tak, aby byla i kaple v Němčicích
již opět jako nová. Je třeba vymalovat strop, ošetřit a povrchově upravit
dřevěné vybavení interiérů - lavice, schody, zábradlí a oltář. Je potřeba pro-
jednat s památkovým ústavem ošetření stávající dlažby. Dále zbývá výměna i
malého okénka pod věží a případná montáž elektronického zvonění.
Pozornost si zajisté zaslouží i vnější kabát kapličky, opravy a nátěr fasády,
výměna okapů, parapetů a oplechování střechy, možná i nátěr vlastní věže. No
uvidíme, je to opět o prioritách a penězích. 
9) Opravy v hasičské zbrojnici a vybavení dalším potřebným materiálem.
Podle mě by tahle složka v obci měla být na řadě.

Těch potřebných věcí je opravdu více. Kromě výše uvedených je to napřík-
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Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
hlasování  -  (pro – proti – zdržel se)

C Zastupitelstvo obce Němčice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“) za použití § 43 odst. 4
a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm.
x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I. se
seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Němčice a s jeho
odůvodněním, II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh
územního plánu Němčice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, III. se
rozhodlo vydat územní plán Němčice formou opatření obecné povahy č.
1/2010. (8-0-0)
C závěrečný účet Obce Němčice za rok 2009. (8-0-0)
C hospodaření Obce Němčice za rok 2009 - bez výhrad. (8-0-0)
C Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
č.: OŠKT/10/20847 na projekt: ,,Všeználek po škole“ ve výši 10.000,- Kč. Bližší
ve smlouvě. (8-0-0)
C schválilo Smlouvu o poskytnutí grantu č. OSRKEF/10/40912 na podporu
pořízení územních plánů v roce 2010, na čistopis ÚP Němčice ve výši
140.000,- Kč. Bližší ve smlouvě. (8-0-0)
C Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova č. :
OŽPZ/10/411217 ve výši 100.000,- Kč, na výstavbu autobusových zastávek v
obci. Bližší ve smlouvě. (8-0-0)
C Kupní smlouvu č.: Z S83N 12 9120031598, IE-12-2004025 o prodeji
kabelového vedení u MŠ v Němčicích za cenu 90.000,- Kč. Bližší ve smlouvě.
(8-0-0)
C Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o pronájmu prostor České pošty, s.p. v
domě čp. 107 v Němčicích. (8-0-0)
C členský příspěvek pro SMS ČR v celkové výši 1.930,- Kč. (8-0-0)
C umístění zařízení pro šíření internetu na komíně kotelny ZŠ v Němčicích
poskytovatele West-Net, s.r.o., za obdobných podmínek platných pro stávající
poskytovatele, nájemní smlouvu dle předloženého návrhu. (8-0-0)
C předběžně prodej obecních pozemků u čp. 70 ve Zhoři dle předloženého GP
č.pl.: 190-273/2010. Prodej bude zveřejněn na obecní desce a kupní smlouva
bude předložena ZO k schválení. (8-0-0)
C 9 členů zastupitelstva Obce Němčice pro následující volební období od
komunálních voleb v říjnu 2010. (8-0-0)
C výši vodného a stočného platnou od 1.6.2010 (7-0-1)

vodné bez DPH …… 22,7 Kč/m3, s DPH (10%) ……… 25,- Kč/m3

stočné bez DPH …... 18,2 Kč/m3, s DPH (10%) ……… 20,- Kč/m3

C prodloužení nájemní smlouvy na byt a pracovní smlouvu správce
sportovního areálu o 1 rok, tedy do 30.6.2011. (8-0-0)
C nesouhlas se sloučením Střední odborné školy technické v Litomyšli se
Středním odborným učilištěm ve Svitavách. (8-0-0)
C Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci technických služeb města Lito-

myšl a obce při realizaci projektu ,,BRKO“ (odvoz odpadu). (8-0-0) 
C Smlouvu o spolupráci společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o. a obce při
realizaci projektu ,,BRKO“ (odvoz odpadu). (8-0-0)
C zpracování studií pro posouzení dalšího rozvoje školského areálu a
dokončení přípravy obytné zóny u hřbitova v Němčicích v následujícím
rozsahu (ceny bez DPH) (6-0-2)

- zastavovací studie okolí ZŠ a MŠ 3.600,- Kč
- nástavba na MŠ 25.000,- Kč
- revitalizace ZŠ a MŠ 10.000,- Kč
- příprava obytné zóny 6.000,- Kč

C Změnu č. 2 Obce Němčice. (8-0-0)
C zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 28.4.2010, zrušení usne-
sení č.: 52/2010 ze dne 28.4.2010. (8-0-0)

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
D žádost TJ Sokol Němčice o dotaci na činnost v roce 2010. (8-0-0)
Odůvodnění: nebyly splněny podmínky pro vyúčtování dotace za rok 2009.

- OZ
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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

lad: věčný problém oprav místních komunikací, snížení objemu balastních vod
přitékajících na ČOV, veřejné prostranství u kamenné hospody v Němčicích,
strojní vybavení pro údržbu veřejné zeleně a nejen pro ni, obnova a výsadba
stromů a parkové úpravy, zajištění a opravy areálu na Člupku, provoz Kul-
turního domu a sportovního areálu, zajištění provozu vodovodu a kanalizace,
údržba a další využití roubené hospody čp. 98 v Němčicích a budovy bývalé
základní školy ve Zhoři, letité majetkové nesrovnalosti a dořešení některých
právních vztahů, další etapy protipovodňových opatření, případné rekon-
strukce vodovodu, dokončení přípravy stavebních pozemků u hřbitova a
mnoho dalších známých i zatím neznámých. 

Je toho dost, v současné době zvažujeme a prověřujeme možnost
vydražení dodavatele el. energie a zemního plynu. Zvažujeme i možnost
zřízení technických služeb obce pro uplatnění DPH. Vše je ve fázi získávání
informací a předběžných odhadů a propočtů. 

Drtivá většina shora uvedeného ale bude na zvážení a rozhodnutí

nového zastupitelstva obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb.
Patříme k obcím s nezvykle velkým počtem podaných kandidátních listin. To
je dobře, že stále víc a víc občanů má zájem pracovat v nevděčné veřejné
správě. Předpokládám, že nové osobnosti přinesou i výrazně pozitivní impulsy
do činnosti obecního zastupitelstva. Za roky praxe jsem byl ale svědkem i
několika vystřízlivění. 

Závěrem bych chtěl všem kandidátům popřát hodně úspěchu ve
volebním klání. U občanů obce, voličů, věřím ve chladnou hlavu, ve víru ve
svůj vlastní úsudek a názor neovlivněný “babskými řečmi“. 

Rozloučím se s přáním příjemného prožití podzimních dnů, budou-li
nějaké. Nestěžujme si neustále, vždy může být hůř a važme si třeba i toho
mála co náhodou máme.  

S pozdravem 
Ing. Josef Racek

starosta obce Němčice

OZNÁMENÍ O OPRAVĚ SILNICE
II/358 PŘES ZHOŘ

Rozsah opravy - cca. od konce Němčic (Člupek) směrem
na Zhoř, dále přes Zhoř až cca k hřbitovu ve Zhoři.

Může dojít k časově omezené úpravě spojů ČSAD. Při pokládání asfal-
tových koberců můžou být spoje ČSAD výrazně omezeny nebo zrušeny (dle
okolností – předpokládá se víkend). 

Další informace se budeme snažit průběžně upřesňovat a budou zveřej-
ňovány na obecní vývěsce  nebo obecním rozhlasem. 

Termínový kalendář: (dle údajů dodavatele stavby)
13.9. – 19.9.2010 - omezený provoz

- bude umožněn průjezd a příjezd občanům Zhoře, autobusům, zásobování,
vozidlům Hasičského  záchranného sboru, apod. 

20.9. – 10.10.2010 - úplná uzavírka
- bude umožněn průjezd a příjezd občanům Zhoře,  autobusům, zásobování,
vozidlům Hasičského záchranného sboru, apod.
- nutno počítat se zdržením, průjezd nemusí být plynulý, nutno dbát pokynů
pracovníků stavby 

11.10. – 24.10.2010 - omezený provoz
- bude umožněn průjezd a příjezd občanům Zhoře, autobusům, zásobování,
vozidlům Hasičského záchranného sboru, apod. 

Žádáme občany o trpělivost a vstřícný přístup. 
Ing. Josef Racek 

starosta Obce Němčice 



Posvícení (31.10.)
Posvícení se koná v neděli, která následuje po svátku svatého, jemuž je
zasvěcen místní kostel. V minulosti se v tento den roznášely koláče panu
faráři, učiteli a příbuzným. Hned po bohoslužbě se zasedá k bohatě prostřené-
mu stolu a vstává se až když jsou všichni dosyta najedeni. Dnes do většiny
obcí, ve kterých je posvícení, přijíždí pouť. Kromě bohatě prostřeného stolu se
pečou posvícenské koláče. Jsou kulaté, v průměru často 20 - 25 cm velké,
pestře zdobené, makové, povidlové, tvarohové, s rozinkami a další. V pondělí,
které následuje po posvícenské neděli, se lidé scházejí už dopoledne v
hospodách na tzv. „pěknou“. Pozdní příchod se trestá zaplacením „metru piv“
apod. Sedí se u svíček a hodování trvá až do noci.
Z němčické kroniky:
„....   Posvícení bývalo zde v neděli před „císařským“, tedy v prvé polovici října.
Poněvadž však do této doby spadá  setí i sklizeň braniborů a řepy, nebývalo
času na obvyklé podzimní „poklízení“, prováděné vždy před posvícením a
proto bylo toto v roce 1884 odloženo na poslední neděli v říjnu. Posvícení „drží
se“ v neděli i v pondělí a hojně se o něm stoluje; od roku 1888 bývá v pondělí
odpoledne ve zdejší kapli sloužena mše. Taneční zábavy bývaly ve všech
hostincích po oba dny; v posledních as 40 létech se již v „prostřední" netančí,
jen v „horní“ a někdy v „dolní“, po válce obyčejně v neděli v jednom a v pondělí
v druhém hostinci.  ...  Před léty bývalo však, zvlášť o posvícení, mnohem
živěji; ještě v létech šedesátých (míněno 1860-1870 sic!) bývalo stínání kozla
nebo kohouta s mnohými řečmi a obřady. ...“

Honění kohouta:
Ve východních Čechách je o Posvícenecké neděli zvykem „Honění kohouta“.
Kohout se vynáší od svobodného děvčete z vesnice, které je ochotno jej obě-
tovat. Je nesen v čele průvodu za účasti různých maškar (četníci, medvědář s
medvědem, cikánky, muzika....) na louku za vesnici. Tam kohouta se svázaný-
ma nohama přebírají nápadníci svobodného děvčete, které kohouta věnovalo
a ostatní dívky (vždy dvě, vybrané četníky se znalostí místních poměrů), s
dřevěnými cepy na mlácení obilí v rukou se snaží mladíka s kohoutem
hozeným cepem trefit. Po „uhonění kohouta“ nastupuje další trojice (mládenec
a dvě dívky). Mezi tím četníci a cikánky nahánějí další trojice. Mládež, která se
nechce honění účastnit, se musí vyplatit. Toto trvá za všeobecného veselí do
pozdního odpoledne, kdy se při honění kohouta vystřídá téměř celá omladina
z vesnice. Poté se vydá průvod i s utrmáceným kohoutem do místní hospody,
kde se z něj udělá pečínka a účastníci honění kohouta se baví na tancovačce.
Kde můžete zvyk vidět? Např. v Kunčicích u Letohradu.(podle p. Miloše Fal-
tejska)

Stínání kohouta ve Zhoři

Mikuláš (5.12.)
Obchůzka maskovaných postav Mikuláše, čerta a anděla 5. prosince je
bohudík stále běžná. Někdy je však brána jako povyražení až příliš malých
dětí. Tyto postavy by měly být představovány dospělými osobami. Vhodným
dárkem byly pro naše předky cukrovinky, stavbičky z ovoce apod. Původ toho-
to obyčeje se vysvětluje tak, že podle legendy prý biskup Mikuláš jednomu
chudému občanu tajně vhodil v noci pytlík s penězi do okna, aby otec mohl
podle tehdejšího obyčeje provdat své tři dcery. Tak se stal Mikuláš patronem
dítek, které se těší, že od něho dostanou dárky. Dárky se nejčastěji dávaly za
okno. Méně známo je, že maskované postavy chodí i v předvečer svátků svaté
Barbory 4. prosince a svaté Lucie 13. prosince.

Ambrož (7.12.) 
Ambrož má podobnou funkci a zjevuje se 7. prosince. Má černou čepici do
špičky a dlouhou bílou košili. Obličej má zahalený průsvitným plátnem a
zabývá se tím, že dětem rozhazuje v bílých rukavicích dobroty. Děti, které se
dobroty snaží sesbírat ale prohání s metlou.

Barbora (4.12.) 
Svatá Barbora je dospělá, štíhlá žena v bílém hávu se širokou pentlí u pasu.
Konce pentle jsou dlouhé a visí u boku. Na hlavě mívá korunku, nebo
věneček. Obličej si schovává za vlasy, které si přes něj rozčeše. Hodným
dětem rozdává ovoce a ořechy z košíku a zlobivé trestá proutěnou metlou.
Barborky vyzývají k modlitbám, samy se modlí a zpívají. Vstupu do domu se
dožadují šleháním metlami na okna a zvonkem. Někde jezdí ve voze zase
Žber, což je osoba chlupatá - celý oděv má pokrytý koudelí a trestá zlobivé
děti. Někde lze vidět Klemperu s neckami a kladivem. Barborky chodí v před-
večer svátku svaté Barbory. 
Barborky jsou větvičky třešně. Pokud si je 4. prosince natrhá svobodná dívka
a dá je do vody, může se na vánoce dočkat překvapení. Jestliže jí totiž do té
doby rozkvetou, do roka se provdá. Není právě nejlepší nápad pěstovat si ji
na veřejně přístupném místě. Nevykvete-li totiž, dívka již není panna. Vdavek
chtivé slečny by si takto rozkvetlý kvítek měly dát do šněrovačky, aby si jich
mládenec, na kterého si myslí, všiml.

Lucie (13.12.)
Lucie je dospělá žena oblečená opět do bílého, má zahalenou tvář bílým závo-
jem a na hlavě má čepec. Mívá peroutku, kterou vymetá všechny kouty v
domě, někde zase srp a talířek s plápolajícím ohněm, jinde dřevěný nůž. Je
tichá a jen hrozí nehodným dětem. Hlásí se slovy „jdu, jdu, noci upiju“. Někde
trestá všechny muže, někde má zase saze, kterými pomazává obličej kohoko-
liv, kde se naskytne po ruce. Na některých místech chodí Lucií více a často je
vede tzv. černá Lucie v dlouhých černých šatech až na zem. Zatímco bílé
Lucie zpívají, vymetají a pomazávají sazemi muže, černá Lucie se vkleče
modlí. 

My k vám všechny pøicházíme

s svatou Lucií,

co ona zkusit musela,

to snad každý ví.

Nechtìla si krále vzít,

radìji zvolila umøít,

než by víru Krista Pána

mìla zapøít.

Panímámo a pantáto,

my vás prosíme,

nechte nás tu poklidit

ve vašem domì.

Až tu práci skonèíme,

pak zase odejdeme,

nádob svých poklidíme,

v poøádku z vašeho domu odejdeme.

Od hospodáře pak dostávají peníze, nebo alkohol, za které se mu odvděčí
touto písní:

My vám všechny dìkujeme

za tu zdvoøilost,

co vy jste nám prokázali,

máme na tom dost.

My vám všechny dìkujem

štìstí zdraví vinšujem

v nebeském království

všichni se sejdem.

.:FŠ:.

P O D Z I M N Í  S V Á T K Y



Vážení spoluobčané,
letos v říjnu budeme opět po 4 letech volit nové Obecní zastupitelstvo. Chvála
nebo kritika dosluhujícího zastupitelstva není předmětem tohoto článku, je na
každém z Vás, aby podle svých vlastních zkušeností zhodnotil jeho práci. 

Pro nadcházející 4leté období budeme vybírat z poměrně velkého počtu
kandidátů. Podle informací z registračního místa v Litomyšli podalo kandidátku
celkem 6 volebních stran, vesměs sdružení nezávislých kandidátů. Pokud jsou
všechny kandidátky úplné, bude na výběr z celkem 54 spoluobčanů, kteří se
rozhodli nabídnout svůj čas a schopnosti ve prospěch obce - tedy nás všech. 

Na rozdíl od voleb parlamentních je u voleb do obecních zastupitelstev
trochu jiný systém přidělování preferenčních hlasů. Zatímco u voleb parla-
mentních jsme volili jednu ze stran a v rámci této strany jsme mohli přidělit pre-
ferenční hlasy, u nadcházejících voleb máme jiné možnosti. Nejprve výňatek z
webových stránek Ministerstva vnitra: 

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do pros-
toru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do toho-
to prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek
upravit jedním z uvedených způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zas-
tupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,

a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má
být voleno např. 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kan-
didáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních
stran, jsou dány označené volební straně 3 hlasy, a to pro kandidáty na prvních
třech místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna voleb-
ní strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.

Výše uvedený popis vlastně znamená, že každý svou volbou vybírá ideál-
ní zastupitelstvo. Hlasy jsou přidělovány jednotlivým kandidátům. Na konci
hlasování se sečtou hlasy kandidátů pro jednotlivé volební strany a podle
pořadí stran jsou pak přidělovány stranám mandáty. 
V rámci strany se mandáty rozdělují podle pořadí kandidátů na kandidátce, ale
i zde mohou voliči ovlivnit pořadí kandidátů na kandidátkách. Pokud totiž ně-
který z kandidátů přinese své volební straně výrazně více hlasů než ostatní
(alespoň o 10% více než je průměr na kandidátce té, které volební strany),
postupuje automaticky na první místo. Pokud takových kandidátů bude více,
pak se vpředu seřadí podle počtu získaných hlasů. 

Co říci na závěr? Zdá se, že v obci roste počet lidí schopných a ochotných
účastnit se správy obce, tak proč toho nevyužít. Vybíráme z (dle mého názoru)
historicky nevětšího počtu kandidátů, na 9 křesel Obecního zastupitelstva
může být k dispozici až 54 jmen. Zapomeňme tedy projednou na volební strany
a pojďme si každý vybrat těch "svých 9 statečných". Nemohu Vám zaručit, že
výsledkem bude nejlepší zastupitelstvo, ale určitě bude nejspravedlivěji
vybrané. .:FŠ:.

k z a m y š l e n í . . .

Kosové a HušašáciKosové a Hušašáci
čili: Jak se naši scházeli a scházejí.

Je to už v lidské povaze být pospolitý a družný, ať už je jakákoli doba, neboť
není dobře býti člověku samotnému. Z tohoto důvodu vznikají spolky, politické
strany, manželství nebo spiritistické sekty, ale i stolní společnosti. Už samotné
jejich názvosloví by bylo zajímavým svědectvím o vtipu bodrého českého lidu,
který tyto stolní společnosti zakládal a zakládá. Leč nemaje po ruce přehled-
ný seznam takovýchto pivních společností, dovoluji si zmíniti jen dvě-tři z nich,
které jsme náhodně objevili.

První už patří historii a jmenovala se „Hnízdo kosů“, nebo jen „Kosové“.
Druhou, žijící, a nikoli nezajímavou, našli jsme v těchto dnech a řekněme o ní
tedy, že je moderní.

Tož, Kosové byli společností pánů z konce minulého století a ponejvíce jsou
známi Kosové chrudimští a litomyšlští. V jakémsi pamětním spisu litomyšl-
ských Kosů se píše, že: „Hnízdo Kosů v Litomyšli bylo založeno jako filiálka
prahnízda chrudimského roku 1889. Účel Kosího hnízda byl, aby se členové
jednou týdně v úterý, kterýžto den nazýval se středou, pospolu po denním
lopocení a práci sešli a tam při zdravém, řízném humoru za veselého zpěvu a
hudby pobavili. Ale i zároveň aby všechno, co směřuje ku pokroku města a
jeho zvelebení na paměti měli“, dodává kronikář, líče dále v pamětním spise,
že jednou za rok vydávali litomyšlští Kosové satirický list „Kosí zobák“.

Kosové byl lid bodrý a tím je řečeno, že i zábavný. Měli dokonce vlastní
uniformy, dodržovali „Kosácký řád“, zdravili se pozdravem „Klap“ a zpívali
svou hymnu, ve které byla slova: „věší nosy, stříhaj copy, klepou šosy“.

Byli to vůbec lidé, ať šlo o kosy čestné, zakládající, nebo „pasované“ jejichž
heslem bylo: „Ať se v světě co chce děje, pravý kos se vždy jen směje“. Tento
smích si dovedli vynucovat různými kratochvílemi, veselými dopisy jež začí-
naly třeba takto: „Slovutnému a milému našemu Rytíři Šťouralíkovi ze
Stavuňku, t.č. provisorně nesmrtelnému Obrkosu zde!“ …..

Ovšem s novým stoletím přišla nová nálada a tak Kosí hnízda vymizela,
pravděpodobně pozvolným nezájmem, neboť nová doba přinášela nové pod-
něty a jako památky na Kosy nám zůstaly zbytky jejich uniforem, spolkové
knihy a drobný písemný materiál, na který padá prach.

Řeklo by se: moderní doba vyhladí všechny tyhle „společky“. A zatím se
ukázalo, že i dnešní lid miluje víc bezstarostné posezení při družné zábavě
než nějaké politické schůzování. Přesvědčili jsme se o tom ve vesnici nepříliš
vzdálené od slavného litomyšlského Hnízda Kosů, v Němčicích. Mají tam totiž

hezké koupaliště, a když jsme se ptali, jak si k němu pomohli, řekli nám jakési
záhadné zaklínadlo: „To Hušašáci!“
„A copak to, prosím Vás, je Hušašáci?“ Ptám se k údivu místního domorodce.
„Cák vy to nevíte? To přeci máte znát – Všesvětový svaz Hušašáků se sídlem
v Němčicích u Litomyšle.“ zní odpověď a pak se dovídáme celou historii, kte-
rou tu věrně líčíme.

Chodí-li střelci na podzimní hony, béřou si s sebou nadhaněče, kteří plaší
zvěř v poli nebo v lese pokřikem, z nějž se nejlépe líbí zvolání „huša, huša“.
Bylo to v roce 1929 o jednom takovém honě, kdy po jeho šťastném konci se
střelci složili a dali na kupku asi dvě stovky, které měly být utraceny v hos-
půdce. Ale jedna moudrá hlava povídá: „Když máme několik korun pohro-
madě, neměli bychom je propít. Udělejme pro děti nějakou loužičku, aby se
měly kde koupat“. A to chytlo. Dávala se příležitostně koruna ke korunce a aby
to bylo nějak organizováno, utvořil se „Řetěz Hušašáků“, jehož hlavou je
„kroužek“ - člupecký pan otec Sedláček, za nímž následují členové - „článkové
řetězu“, kteří pak končí posledním – „zároubíčkem“.

Jsou členové činní a čestní a při výběru se přihlíží k různým okolnostem,
které slouží právě tomu, aby se staly pramenem příjmů do spolkové poklad-
ničky:  tak třeba kdo má sklon k pušce neb vlastní zbraň, může se stát člen-
em čestným a jako takový platí zvláštní poplatek. Zvláštní poplatek se platí za
„přírůstek“ v rodině, za oženění se, za to, že „článek“ ve schůzi nemluvil po
celou dobu schůze - a když mluvil, dostává pak pokutu za to, že mluvit neměl.
Zkrátka přísnost takové hušašácké schůze je velká; nikdo se nesmí bez dovo-
lení vzdálit, jinak se platí pokuta.

Hušašáci mají i svou hymnu, jíž je píseň „Zelení hájové“. Při té se musí
vstát, jinak se platí pokuta. Hymnou se zahajuje výroční „sešlost Hušašáků“,
zde posledním bodem je „volné rachocení řetězu“.

„A jak se vaší společnosti daří celkově, jak se na ni dívá veřejnost“, ptáte
se. „Cák bysme si naříkali, dyž to nejni potřeba“ zní odpověď a „sekretář“
Hušašáků nám dále vykládá, jak se pro svou ušlechtilou činnost Hušašáci vžili
a jak jsou podporováni, neboť jsou jediným spolkem, který se nestaral o poli-
tiku, ale sledoval zájem obce. Však na poslední „sešlosti Hušašáků“ už byl
přednesen návrh na stoletý plán, čili „stoletku“, kterou mužní Hušašáci prove-
dou za několik málo let. Chuti mají k tomu dost, jsou „všesvětoví“, neboť jeden
z jejich řetězu odjel před časem do Ameriky a možné je, že zbohatne tak, aby
mohli postavit v obci telefon, elektrickou dráhu, vodní přehradu nade Člupkem
a jiné pomníky hušašácké činnosti.

- podle rukopisu z pozůstalosti Josefa Vopařila (23.7.1940), kráceno



Spoleèenská kronika

V období od července do září
hhgg

se v naší obci narodili
Anastázie Maixnerová Němčice 87

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

Linhartová Marta 85 let Němčice 11
Beran Jan 80 let Zhoř 36
Seifertová Ludmila 80 let Zhoř 58
Kadrmas Miroslav 70 let Němčice 141
Fidrová Zuzana 65 let Člupek 10
Jasanský Radomír 60 let Němčice 144
Mašková Marie 60 let Němčice 20
Roleček Miroslav 60 let Člupek 65
Suchánková Libuše 60 let Člupek 67

jsme se rozloučili
Rambousková Anna Němčice 13
Motyčka Antonín Němčice č.e. 4

hhgg

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

11.12. 10:00 Iscarex Vánoční běh okolo Zlatého pásku
31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovské vážení
12.2. 20:00 Ochotníci Ochotnický ples

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e

26.9. 14:00 Škola Drakiáda
3.10. 16:00 Sokol Mistrovské utkání Němčice - Jehnědí

H ø i š t ì  T J S o k o l

K napsání tìchto øádkù mì pøivedl

krásný mezilidský vztah, zvaný pøá-

telství. Tak milá pøekvapení a neza-

pomenutelné zážitky, jaké mnì k

mým narozeninám pøipravili ochotní-

ci, kolegové ze zamìstnání, rodina a

kamarádi, totiž za projev èistého pøá-

telství považuji. Dojalo mì svou

vøelou upøímností a velice si ho

vážím. Proto chci všem moc a moc

podìkovat za úžasnou oslavu. Jsem

ráda, že vás mám, kamarádi.
Vaše Líba Racková

Podrybnická pouť měla premiéru
Na začátku byl Zlatý pásek a přehled místních poutí. Následovala úvaha,

proč neobnovit Končinskou pouť. A výsledkem je pouť podrybnická. Od nynějš-
ka vlastně Podrybnická, s velkým P.

Druhou červencovou neděli se na Podrybníku sešlo sedm statečných
juniorů, a ti pak v nelidském vedru vyrazili na cestu ke Končinám. V
poustevně u Volfíků nachytali mořské potvory, pak zasáhli proti záškodníkům
od pomníčku a nakonec i ten poklad u kapličky objevili. Funící rodiče pak na
cestě zpět nechali daleko vzadu. 

Navečer se začali scházet ti pohodlnější (těch bylo kupodivu podstatně
víc). Víc než improvizované atrakce je zajímalo víno a vyprávění pana Jarosla-
va Vytlačila. Ten nezapřel komediantskou duši a dokázal celou společnost dvě
hodiny skvěle bavit vyprávěním o historii Němčic.

Když jsme se pak večer rozcházeli, padl slib, že za rok si tuhle pouť-
nepouť zopakujeme. Tak si to zapište: Druhou červencovou neděli roku 2011
zase na Podrybníku. Koláče a juniory s sebou, zájemce do přípravného

výboru rádi přijímáme. - vch

P o d r y b n í k

2.10. 14:00 Podrybnické minivinobraní

Doèasný webový 
kalendáø Obecních akcí

vzhledem k tomu, že již několikrát stalo, že se v Němčicích dostaly do kolize
akce místních spolků, založil jsem dočasný kalendář veřejných akcí na
adrese:
www.google.com/calendar/embed?src=kalendar.nemcice%40uo.cz&ct
z=Europe/Prague

Email = kalendar.nemcice@uo.cz
Heslo = kalendar1024

Kalendář je pro nahlížení k dispozici všem, kdo vládnou alespoň trochu počí-
tačem a internetovým prohlížečem. Pokusím se co nejdříve dostat výše uve-
dený odkaz na obecní webové stránky. Technologicky to není sice dokonalé,
ale je to lepší než nic. Snad se nám časem podaří přejít na nějakou přívě-
tivější platformu.
Zkusíme to a uvidíme, jestli se podaří dalším kolizím zabránit. V zájmu všech
doufám, že ano. Pro internetem nezasažené občany budu nadále kopírovat
akce do Zlatého pásku. .:FŠ:.

PODRYBNICKÉ VINOBRANÍ(èko)

Srdeènì Vás zveme!

Na vinobraní (tedy, mini-vinobraní)

Na Podrybník (Nìmèice u Litomyšle)

V sobotu 2. øíjna

Od 15.nulanula

Do aleluja.nulanula...

...a nedobrovolné vstupné èiní 50 korun

www.vina-chochola.cz * tel.: 728932020



SDH Nìmèice
Celý měsíc červen jsme připravovali oslavy 125. výročí
založení našeho sboru. Proběhlo vymalování hasičské zbro-
jnice, nabarvení vrat a drobné opravy, které jsme mohli
provést vlastními silami. Dnem „D“ jsme určili 25. červen z
důvodu, že jsme měli připraven program pro děti ze školy a
školky. Po domluvě z HZS Ústí nad Orlicí a také díky OÚ
Němčice, který zaplatil autobus, děti strávily dopoledne u
profesionálních hasičů, kde pro ně  byla připravena ukázka
techniky s výkladem. Tato ukázka děti velice zaujala. Po
návratu do Němčic pro ně bylo
připraveno malé občerstvení u
hasičské zbrojnice, kde si mohly
vyzkoušet spojování hadic,
vázání uzlů a tradiční úspěch
mělo opět stříkání ze džberovky.
V poledne nás děti opustily na
oběd do školy. V době, kdy byly

děti v Ústí, jsme
připravili v
hasičské zbrojnici
malou výstavku
dokumentů o his-
torii našeho sboru.
Velké zásluhy a
poděkování patří
panu Františku
Šauerovi, který se
stará o archiv.

Odpoledne se ještě na chvíli vrátily děti ze školy. Bylo připraveno opět malé
občerstvení. Po druhé hodině jsme je svezli v hasičské Avii a vyložili jsme je
u školy. Hlavní program začínal od 15 hodin. Již před touto hodinou se začali
scházet první hosté. Získali jsme některé staré fotky. Hlavně zásluhou pánů
Jaroslava Vytlačila st. a Jana Pavliše se podařilo identifikovat některé členy
sboru ze 30. let. Podařilo se získat dotaci z mikroregionu Litomyšlsko a tak
jsme mohli zasloužilým členům předat pamětní listy a medaile. Při oslavách

nám počasí přálo a tak zájem občanů byl  velký. K dobré pohodě zahrála
skupina Strejci, která sice přijela o něco déle, ale myslím, že to nakonec niko-
mu nevadilo. Jedinou malou kaňkou bylo, že i když byly na příjezdových ces-
tách k hasičské zbrojnici zákazy vjezdu, někteří je nerespektovali.
Na měsíc červenec jsme měli naplánován dětský den, který nás tentokrát
zavedl do středověku. Počasí v červenci se projevovalo velkými výkyvy a
dešti. 24. ráno pršelo jako z konve a tak jsme po dlouhém rozhodování dět-
ský den museli přeložit o týden. 31. již od rána panovalo solidní počasí a tak

jsme se mohli pustit do stavby středověkého hradu. Jen je škoda, že se toto
nemohlo uskutečnit o týden dříve, neboť byli domluveni šermíři a hrad by byl
skvělá kulisa. Děti se mohly povozit na koních, které přivedl pan Havlík,
zasoutěžit si v disciplínách, které připravila paní Iveta Tkadlečková. Někteří
členové sboru a další dobrovolníci si připravili k těmto disciplínám dobové

ošacení. Na místě byl kolo-
toč, houpačka a střelnice.
Večer se tradičně vyplňoval
IQvízotest.

4. září jsme uspořádali
soutěž s příjezdem Memo-
riál Josefa Racka. A opět
úřadovalo počasí.
Dopoledne při přípravách
tratě poprchávalo. Kolem
poledně se konečně ukázalo
sluníčko. Po nástupu a
odběhnutí dvou družstev z
oblohy visely provazy vody a

hlavní rozhodčí již přemýšlel o tom, že soutěž bude ukončena.
Naštěstí přestalo pršet a tak soutěž mohla probíhat dál. Letos se
zúčastnilo 8 družstev mužů a jedno družstvo žen. Navzdory pod-
máčenému terénu byl ustanoven rekord soutěže a to časem
68,61 sekundy, což je čas, který se bude těžko překonávat.

Výsledky
Muži Ženy

1. Horní Sloupnice 1:08:61 1.Horní Sloupnice  1:39:46
2. Němčice 1:21:37
3. Přívrat                1:27:28
4. Dolní Sloupnice  1:28:38
5. Janov 1:37:04
6. Líšnice 1:37:92
7. Řetová II 1:40:45
8. Řetová I 1:42:07

Na této soutěži byly opět prodávány dary našich zahrádek, které zbyly z
druhého ročníku Němčické šťopky a výtěžek 3630 korun bude předán
mateřské školce. Hasičům z Přívratu patří velký dík, protože se o konzu-

maci snažili ze všech nejvíce. Tento rok mezi nás opět zavítal radní pardu-
bického kraje ing. Petr Šilar, daroval několik cen a zároveň ceny předával.
Cestu na soutěž si našlo i několik starostů okolních vesnic a přes nepřízeň
počasí i dostatek diváků, kteří oceňovali souboje hasičů nejen s časem, ale i
s terénem. 

V měsících červenci a srpnu jsme se zúčastnili oslav 130 let v Horní a
Dolní Sloupnici. I když většinou jen staticky a to zapůjčením staré stříkačky
„Stratílek“. V těchto dvou měsících jsme díky počasí museli plnit pytle pískem
a rozvážet je po Člupku a zároveň provádět čistění vozovek. Pro další období
máme v plánu další drobné opravy hasičské zbrojnice a techniky, námětové
cvičení, které letos proběhne v Němčicích a v prosinci to bude pomoc při
druhém ročníku běhu Iscarex a pak již příprava na Maškarní ples.

- Za SDH Miroslav Jasanský



Čas prázdnin utekl jako voda a školka opět ožila dět-
skými hlásky. Však jsme si měli o čem vyprávět. Prázd-
niny u babičky, procházky lesem, sbírání hub, spaní pod
stanem, koupání v bazénu nebo dovolená u moře. Děti
nám vyprávěly, co zažily a také nám to nakreslily.

Letos je ve školce zapsáno 40 dětí, se kterými budou
pracovat tři učitelky. Naše nová paní učitelka se jmenuje
Klára Štanclová.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Těm menším říkáme
broučci a ti větší jsou motýlci. Na začátku roku se
snažíme novým dětem pomoci překonat stýskání,
chceme jim nabídnout rozmanité hry a činnosti, které by
je bavily. Nový školní rok jsme tradičně zahájili
maňáskovým divadýlkem. Tentokrát to byla pohádka Jak

pejsek a kočička
našli panenku, která
tence plakala. Na začátku
školního roku se učíme
vzájemně se poznávat,
navazovat přátelství,

učíme se být dobrými kamarády. Chvíli to
potrvá, ale určitě se nám to podaří. Už 21.
září se vypravíme na výlet do České Tře-
bové na pohádku O Peciválkovi.

Na 26.9. plánujeme
tradiční Drakiádu na hřišti TJ

Sokol. V listopadu bychom rádi připravili pro děti
průvod broučků po vesnici, ale záleží na tom,
jestli nám bude přát počasí. Na podzim se
těšíme, protože si rádi hrajeme s přírodninami.
Barevné listy, kaštany, jeřabiny, žaludy, bukvice,
dýně nebo obyčejné brambory  umíme využít k
podzimnímu tvoření.

Letos nás ale čeká také oslava. Školka má
narozeniny. Nová budova bude v dubnu 2011
mít již 30. narozeniny. Jistě uznáte,že je v
nejlepších letech, takže se to musí jaksepatří
oslavit. Pro mě je ale nejlepší  dárek ke
školkovým narozeninám to, že k nám přicháze-
jí děti našich dětí a některé za tu dobu už zase

odešly do Všeználkovy
školy. Na jaře příštího roku proto chceme
připravit výstavu fotografií, Den otevřených
dveří a papírovou vý-stavu , na níž
se budou podílet děti, které právě
teď do školky chodí. Věřím, že se
při této příležitosti setkáme i s
odrostlými dětmi, které k nám
chodily.

Na závěr mi dovolte malé
ohlédnutí za koncem minulého
školního roku.

HollywoodskýHollywoodský
zpravodajzpravodaj
Po prázdninovém nicnedělání

se herci a štáb sjeli z přímořských leto-
visek opálení, bělozubí a dychtiví do
další práce. Režisér Bóďa Vytlačil a
producent Václav Kodytek nám rozdali

role pro nový výpravný velkofilm a 31. srpna jsme začali zkoušet.
Všechno je to přísně tajné, za prozrazení nám hrozí režisér udělat do
kánoí díry velikosti úst staré ženy. Celé to monstrózní tajemství tak
vyjde na světlo až na přelomu listopadu a prosince. Do té doby trňte
nedočkavostí.

Obvyklá rekapitulace uplynulé sezony čeká náš němčický Holly-
wood 11. září na dvoře Bóďovy chaloupky. Fotografové, celebrity,
omdlévající fanynky, červený koberec - to všechno tu bude čekat na
Oskarli.

A protože jsme my ochotníci velkomyslní, zajedeme se v říjnu podí-
vat do pardubického divadla, abychom podpořili mladé talenty z
regionu. A kdo by toužil zajít na divadlo u nás a trochu dříve, ten se
může těšit na klasiku veleklasickou. Strakonického dudáka pro nás
sehrají divadelníci z Dolní Čermné. Termín se včas dozvíte.

V prosinci se bude hrát, v lednu schůzovat a 12. února plesat. Tolik
ze zákulisí naší továrny na sny. Těšíme se na Vás.

-Vch (MVDr)

S p o l e k  d i v a d e l n í c h  
o c h o t n í k ù  Š l é g l

M a t e ø s k á   š k o l a

Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na

Charitativní sbírku pro pomocCharitativní sbírku pro pomoc
lidem postiženým povodněmilidem postiženým povodněmi

Sbírka trvala od 10.8. do 19.8.2010 a bylo vybráno
7.710,- Kč. Zastupitelstvo obce Němčice na svém
zasedání dne 25.8.2010 schválilo příspěvek ve výši
17.290,- Kč. 

Částka v celkové výši 25.000,- Kč byla odeslána na
účet Obce Heřmanice (okres Liberec). 

Ještě jednou děkuji všem přispěvatelům!



C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e

VŠEZNÁLEK  PO  ŠKOLE
V letošním roce jsme opět uspěli v grantovém řízení, které vyhlásil  Pardu-
bický kraj, a to s projektem „Všeználek po škole“. Získali jsme 10 000 Kč na
mimoškolní aktivity. Součástí projektu jsou různé akce pro veře-
jnost (divadlo, muzikál, vystoupení pro důchodce), dále pak
různé soutěže a akce pro děti a zajištění zájmové činnosti. Od
září mohou děti navštěvovat tyto zájmové kroužky:

1) Šikulové 4) Pohybové hry
2) Společenské hry 5) Zobcová flétna
3) Angličtina 6) Keramika - Lydie Věnečková

PROJEKT EU
V letošním roce jsme získali podporu pro projekt Všeználek a digitální
věk-moderní učení s ICT , který je hrazen z 85% z peněz EU, z 15 % z
peněz MŠMT. Celkově jsme získali částku 470 991 Kč. Projekt jsme zahájili
dne 1.9.2010, ukončen bude k 28.2.2013.

Cíle projektu:
1) Oblast výchovy a vzdělávání žáků
Zkvalitnění  výuky prostřednictvím  využití digitálních technologií. Budou
vytvořeny výukové materiály a postupy, které zvyšují dynamiku, originalitu,
názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení
motivace žáků, ke zlepšení jejich  kompetencí a  studijních výsledků. 
Cílem v oblasti výuky cizích jazyků je zejména zlepšení  komunikativních
dovedností a  individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků.

2) Oblast DVPP
Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na naší škole a zavádění nových
postupů
do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

3) Oblast materiální
Modernizace školní počítačové sítě, 10 počítačů s připojením k internetu
pro žáky a vybavení všech 3 učeben prezentační technikou.

- Lydie Věnečková

Co plánujeme v ZŠ Všeználek
v tvorba třídních pravidel
v vycházka do přírody ( dle počasí )
v výlet se školní družinou – bowling v Litomyšli
v vystoupení žáků naší školy na Besedě s důchodci
v účast v soutěži Recyklohraní

Zapojení dětí  5.ročníku do soutěže s tématikou zdravého životního stylu
Hravě žij zdravě

Účast v projektu Postcrossing -Cílem tohoto projektu je umožnit dětem, aby
psaly pohlednice do celého světa a také dostávaly pohlednice z celého světa.
Děti získají :
v reálný kontakt s angličtinou, překlady z a do angličtiny, 
v touhu dozvídat se nové věci 
v nové poznatky o zemích z celého světa
v zeměpisné znalosti – jak daleko jsou dané země, kde leží...
v praktické dovednosti – psaní pohlednic, vyhledávání  ve slovníku

- Lydie Věnečková

S p o r t   -   V o l n ý  è a s
NÌMÈICKÝ PIVNÍ TRIATLON

Poslední prázdninový pátek se konal 6.ročník Němčického
pivního triatlonu. Zázemím pro jeho pořádání se po roční pauze,
stalo fotbalové hřiště a okolí. Závodu se zúčastnilo 15 dětí, resp.
mládeže, 3 ženy a 16 mužů. To znamená 34 závodníků, což je
nejvíce v sedmileté ( v roce 2004 byl 0. ročník ) historii závodu.
Nárůst je především v mládežnických kategoriích. Vzhledem jaké

letos panovalo počasí – je to více než překvapivé. Ale závod se koná za
každého počasí a pár kapek deště, ještě nikomu neublížilo.

Soutěžilo se na tradičních tratích: 
muži – 20 km na kole, 3 km běh, 3x0,5 l pivo
ženy a mládež – 12 km na kole, 2 km běh,  1x0,5 l pivo/limo
děti (do 12let ) – 1 km na kole, 300 m běh, 0,2 l limo 

Děkujeme tímto všem účastníkům, povzbuzujícím fanouškům, obsluze kiosku,
spolupořadatelům a v neposlední řadě sponzorům (např.: poháry-figurky.cz.,
vína-chochola.cz a další). Zároveň Vás všechny tímto zveme na setkání při 7.
ročníku triatlonu, který se bude konat poslední srpnový pátek roku 2011.
Doufáme v hojnou účast jak závodníků tak fanoušků.

Měli jsme s dětmi pěkné zážitky z výletu na zámek
Potštejn, zúčastnili jsme se Sportovních her mateřských
škol v Litomyšli a také Dětský den na školní zahradě se
vydařil. Přejeme čtenářům Zlatého pásku krásný podz-
im a posíláme obrázky pro radost.  - V.D.



Vážení spoluobčané, přátelé sportu,
Jak vás již pravidelně informujeme, zahájili jsme pravidelná cvičení pro

předškolní a školní děti. Od března 2010 do konce školního roku jsme se
setkali 30x a máme zapsaných 25 dětí. Jsme moc rádi za zájem dětí a rodičů
o tuto pohybovou aktivitu.

Jako odměnu za jarní pravidelnou docházku jsme 2.7.10 připravili pro malé
cvičence a jejich rodidiče výlet ke „Kačenkám“ do lesa Koláče. Počasí bylo
nádherné, parta skvělá a cesta přes sedmero hor, luk a řek uběhla rychle. Na
místě jsme za praskotu táboráku opekli nějaký ten zdravý uzenářský produkt a
na závěr jsme si nechali samotný vrchol akce. Vyhlášení výsledků docházky za
mohutného potlesku, lítajících špuntů dětského šampáňa a spousty sladkých
cumladel. Následovalo několik výprav po lese, dětské hry a dovádění kolem
potoka. Potom jsme po sobě řádně uklidili, slíbili si, že se po prázdninách opět
sejdeme a společně vyrazili k domovům. 

Nyní je po prázdninách a máme tu začátek podzimu. Jak jsme se zaváza-
li, pokračujeme dále v cvičení s dětmi. Florbal byl z důvodu kapacit přes zimu
pozastaven, ale rádi bychom opět od března pokračovali a kombinovali další
sporty. Zahájení podzimu bylo plakátováno ve školce, škole a na vývěsce u
prodejny potravin.

Den a čas

ÈTVRTEK od 15:30 do 17:00
Věk dětí

Nebudeme limitovat věk dětí, ale program aktivit bude zaměřen na věkovou
skupinu ročníků 2006 – 2000.

Cvičitelé
Lukáš Pavliš, Martin Gyomber, Milan Kopecký

Na závěr pár obecných postřehů z kulturně společenského a sportovního
vyžití obce v návaznosti na naše děti. Někteří z nás hledají stále chyby v

druhých a v historii naši obce, ale pojďme se zamyslet nad budoucností.
Velice si vážím všech sportovních i nesportovních složek, které souvisejí s
našimi dětmi a přeju jim mnoho trpělivosti a elánu do dalších aktivit. Pokud
máte kdokoli nějakou myšlenku či vlastní iniciativu, přijďte mezi nás.

- za TJ Sokol Lukáš Pavliš

POZVÁNKA
Vánoční běh okolo Zlatého pásku.

V sobotu 11.12.2010 se naše obec stane organizátorem
druhého ročníku běhu okolo Zlatého pásku a slavnostního
vyhodnocení Iscarex poháru 2010.

Středem veškerého dění se stane Kulturní dům a jeho
okolí.Ve spolupráci s Iscarex Team jsme připravili tratě 100m,
260m, 800m, 1450m a 5200m, které vedou středem obce. Do
závodu se v loňském roce  přihlásilo 50 dětí a 92 dospělých.
Doufáme, že letos bude běžců více, především dětí a
mládeže z naší obce.

Hlavní závod odstartuje v 11:30 hod.a doufám, že si tento
zážitek nenecháte ujít.

Odpolední dění se přesune na sál našeho Kulturního
domu, kde proběhne slavnostní předávání cen Iscarex poháru
2010. Součástí programu budou různá vystoupení a kulturní
vložky, které také stojí za shlédnutí.

Běhu zdar 
a v sobotu 11.12.2010 nashledanou.

Miroslav KadrmasR

Výsledky ( pouze první tři v jednotlivých kategoriích )

Muži Ženy 
1. Gyömbér Martin  00:55:55 1. Jasanské Petra 00:43:48
2. Pavliš Lukáš 00:59:27 2. Balská Jitka 00:48:50
3. Rössler Milan 01:01:23 3. Benešová Hana 00:50:06

Mládež 12-18 let Děti 8-12 let
1. Neužil Filip 00:45:12 1. Šejblová Marika 00:08:36
2. Buhr Jan 00:51:00 2. Šauer Jiří 00:08:44

3. Škeřík Ivan 00:09:16

Děti do 8 let
1. Pavliš Lukáš 00:10:46
2. Miklová Aneta 00:11:09
3. Gyömbér Martin 00:11:10

SPORTU A PIVU ZDAR! - Ivan Škeřík
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Vážení příznivci šachové hry a čtenáři Zlatého pásku, dovolím si vás
seznámit s přípravou našeho šachového oddílu na novou sezonu, sezonu 2010
– 2011. Pro tuto sezonu jsme byli opět zařazeni do Krajské soutěže – východ.
Přerozdělením dle nejkratších dojezdových vzdáleností jsme přišli o tradičního
soupeře – Českou Třebovou. Oproti tomu máme jiné, doposud pro nás
neznámé soupeře a to družstva Krouny a Krucenburku.

Soupiska se oproti minulé sezoně vlastně ani nezměnila, pomineme-li pře-
suny v nasazení na jednotlivých šachovnicích. Zřejmě díky kvalitním výkonům
a dobré pověsti našeho oddílu, jež daleko přesáhli hranice naší střediskové
obce, naše řady posílil Karel Petrželka z České Třebové, který svými
zkušenostmi a na poměry krajských soutěží velmi kvalitní výkonností (ELO
1857) výrazným způsobem posílí údernou hrozbu našich bojových kolon.

Předpokládám, že ostatně jako každý rok vyhlásíme útok na první příčku. Tak-
tické záměry a finesy pravidelně probíráme na předsezonních nebo posezon-
ních válečných poradách. Vzhledem ale ke skutečnosti, že si nepamatuji, že by
si někdy někdo něco konstruktivního po těchto přínosných poradách zapamato-
val, použijeme jako každý rok, historicky ověřené zaklínadlo: ,,hrrr na ně !!“

Soupiska družstva naši soupeři
Pail Milan Krouna
Pěkník Milan Krucenburk
Jasanský Karel Litomyšl C
Racek Josef Městečko Trnávka
Petrželka Karel Němčice 
Myška František Polička D
Kapoun Martin Polička E
Dubišar Jiří Polička F
Vrbický Ladislav Svitavy B
Hubinka Lukáš

V tuto chvíli není k dispozici ještě podrobné rozlosování naší soutěže, ale s
největší pravděpodobností začínáme v neděli 10.10.2010.

Závěrem bych chtěl všem svým kolegům v družstvu popřát pevné nervy a
trochu štěstíčka, bez něhož to nejde. Věřím, že ostatní šachovi příznivci a
čtenáři tohoto článku mi odpustí mírnou nadsázku v jaké je napsán.

Ing. Josef Racek, starosta Obce Němčice

Š a c h y/ / DC S.L.Z.A. Nìmèice

Po letní přestávce se opět rozjela šipkařská sezó-
na. Začali jsme v neděli 19.9.2010 zápasem s SK

Mikuleč s výsledkem 11:7 pro nás a tak doufáme, že se nenaplní pořekad-
lo o prvním vyhrání.

Je to pěkný odraz do nové sezóny, ve které budeme mít úplně jiné pod-
mínky, než loni, protože UŠO ( Unie šipkových organizací) nám připravila
nový systém vyřazování a postupu družstev v lize. Ale i přes novoty se
celkem těšíme na nové kvalitnější soupeře a pokusíme se udělat vše pro
to, abychom mezi ně patřili i my. Naše domácí zápasy lze navštívit v
našem klubu v suterénu KD Němčice, termíny budou zveřejněny ve
Zlatém pásku a ve vývěsce u KD.

Můžete navštívit i naše tréninky, které se konají vždy v pátek od 19.00
hod v klubu. Budeme rádi, když se také zapojíte do neformálních
pátečních zápasů.

Po loňském úspěchu turnaje pro registrované i neregistrované hráče z
Němčic a okolí jsme se rozhodli, že si to letos zopakujeme. Přesné termíny
turnajů budou upřesněny na www.kadelex.cz a opět na vývěsce u KD.

kolo     Datum        čas           soupeř                     místo
1. 19.9.2010 14:00 SK Mikuleč Mikuleč
2. 3.10.2010 14:00 Těsně Vedle Strakov doma
3. 9.10.2010 14:00 Mates Dogs Svitavy Svitavy
4. 17.10.2010 18:00 Za vodou Litomyšl Litomyšl
5. 24.10.2010 14:00 DC Calibra Č.Třebová doma
6. 31.10.2010 14:00 SK Mikuleč doma
7. 7.11.2010 14:00 Těsně Vedle Strakov Strakov
8. 14.11.2010 14:00 Mates Dogs Svitavy doma
9. 28.11.2010 14:00 Za vodou Litomyšl doma
10. 5.12.2010 14:00 DC Calibra Č.Třebová Č.Třebová
11. 12.12.2010 14:00 SK Mikuleč Mikuleč
12. 2.1.2011 14:00 Těsně Vedle Strakov doma
13. 8.1.2011 14:00 Mates Dogs Svitavy Svitavy
14. 16.1.2011 18:00 Za vodou Litomyšl Litomyšl
15. 23.1.2011 14:00 DC Calibra Č.Třebová doma

Děkujeme za případnou podporu fanoušků.
Miroslav Kadrmas

0

Vážení fotbaloví příznivci, 
s pomalu přicházejícím podzimem nám opět
naplno začala nová fotbalová sezóna 2010-
2011. V době, kdy je psán tento příspěvek,
máme za sebou 5 zápasů s bilancí 2 výher,
2 remíz a jedné prohry. Při bilancování mrzí
hlavně ztracené tři body při úvodním zápase
s Libchavymi B a domácí remíza s celkem
Rokytnice. Naopak vysoce si cením výkonu a
výsledku mužstva v zápase 19.9. s Lukovou,

kterou jsme na jejich hřišti „roznesli“ 4:1. Luková do této doby suverénně
vedla tabulku a neztratila ani bod. Věřím, že to bude pozitivní impuls pro další
kvalitní výkony a že se konečně probudili střelci, kteří nám v minulých
zápasech neproměňovali ani naprosto vyložené šance. 

Na podzim nás čekají ještě následující zápasy:
3.10. doma s Jehnědím
10.10. venku v Helvíkovících

Na mužstvu se určitě v pozitivním směru projevila za poslední roky zře-
jmě nejlepší letní příprava, do které měli hráči chuť, čehož důkazem byla
účast na tréninkových jednotkách, která neklesala pod 10 hráčů. Za těchto
podmínek mohou mít tréninky zcela jiný rozměr a baví to hráče i trenéra. Kéž
by se to vše přeneslo i do tak nepopulární přípravy zimní.

Veškeré podrobné informace, včetně komentářů zápasů najdete na našich
webových stránkách http://sokolnemcice.webnode.cz/, na nichž se můžete
rovněž zapojit do diskuse. Za jejich vedení a vzhled patří správci velká
pochvala.

Chci poděkovat divákům za dosavadní přízeň a budeme určitě velice
rádi, pokud si najdou na hřiště cestu i další fanoušci. Není problém a areál to
dovoluje, po dohodě posedět po zápase či tréninku přes víkend ve
venkovních či vnitřních prostorách i déle do noci. Vždyť např. s klobáskami
jsme již vyhlášeni po celém okrese. I nad tím, z některých řad kritizovaným
pivem, se zamyslíme a zkusíme pro jaro udělat nějakou inovaci. Příjmy z
občerstvení jsou pro nás důležitou položkou, neboť jsme paradoxně jedinou
složkou, která nedostala obecní dotaci. 

Je dobře, že již bylo „zkulturněno“ prostředí na hřišti, hlavně z hlediska
terénních úprav na straně střídaček. Ještě upravit střídačky (nebo tam na
podzim zmrzneme) a oplocení areálu hřiště a kurtů. Doufejme, že i toho se
dočkáme. Určitě jsme schopni přiložit ruku k dílu také. Pokud se k tomu
přidá zlepšená, resp. nějaká vůbec, práce výboru fotbalu a TJ, tak by to třeba
mohlo dobře fungovat. 

Takže sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Zpracoval: Vladimír Pavliš, trenér mužstva


