Zlatý pásek
Zpravodaj Obecního úřadu Němčice • ZIMA 2003 • ROČNÍK I
Vychází pro osady Němčice, Zhoř, Člupek, Pudilka

S l o v o

S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
setkáváme se v letošním roce již naposledy. Tento předvánoční čas
bývá obdobím, kdy se hodnotí celoroční činnost a kdy se spřádají plány na
další rok, či spíše roky.
Rok 2003, byl rokem:
- kdy započala reforma veřejné správy. Nikdo z nás neměl jasnou přesnou
představu, co zmiňovaná reforma přesně obnáší. Vše se v plné nahotě projevilo až po 1.1.2003. Rozčarování pro všechny, kdy místo slibovaného
dojíždění pouze na pověřený úřad III. stupně, případně ve výjimečných případech na Krajský úřad do Pardubic, vesele dojíždíme na pět míst: Němčice,
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl a Svitavy. Co dodat, nikdo si neuvědomil, že mnohé další instituce, jako např. kontaktní místo a výplata sociálních
dávek, stavební úřad, finanční úřad a úřad práce, okresní veterinární zpráva,
Policie ČR, soudy, katastrální úřady vznikly a pracují na základě jiných zákonů,
než je zákon o veřejné a státní správě a samosprávě. Následně, když došlo
ke změně správních obvodů pověřených úřadů III. stupně, při zrušení okresních úřadů (nikoli okresů!) nastala situace, kdy stávající obvody výše uvedených institucí zůstaly nezměněny a mnoho činností, které nezajišťovala státní správa (okres- pověřený úřad- obec) zůstalo v kompetencích těchto státních
institucí! A o tom to celé je. Budiž nám nadějí, že od 1.1.2005 by mělo dojít v
maximální míře k přerozdělení těchto obvodů spadajících do kompetencí výše
uvedených a dalších institucí, tak aby korespondovaly s obvody pověřených
úřadů III. stupně.
- kdy jsme dle možností uhradili závazky z minulého roku. Tyto vznikly především v souvislosti s plynofikací obce Němčice (I. etapa), plynofikací kotelen
školního areálu a kotelny OÚ, dostavbou suterénu sportovních kabin.
- kdy obec Němčice ukončila provozování restaurace KD a pronajala ji p.
Mrkosovi z Dlouhé Třebové, včetně vypořádání pracovně právních vztahů.
- kdy byl zkolaudován suterén sportovních kabin a uveden do provozu.
- kdy se konala 1. Němčická olympiáda. Sportovní a kulturní událost se těšila
velkému zájmu ze strany oslovených obcí jejich sportovců a diváků.
- kdy proběhly tradiční a sportovní akce:
tradiční léto v areálu na Člupku
hasičská soutěž a pálení čarodějnic
volejbalový turnaj apod.
- kdy byly divákům nabídnuty ke zhlédnutí divadelní představení, jak z tvorby
našich ochotníků, tak i od "přespolních" herců.
- kdy se podařilo realizovat některé drobné stavby, např. kanalizační přípojky
a rekonstrukce mostu u čp. 30 v Němčicích.
Rok 2003 je i rokem
- kdy se do zorného pole dostaly další otázky, které je nutné postupně dořešit
- jedná se o protipovodňová opatření, přípravu dotačních titulů, opravy
majetku, veřejné osvětlení, pěší zóna v Němčicích, přechody pro pěší atd.
Jedná se o činnosti neviditelné a obvykle dosti náročné a nákladné.
- zpracování změny číslo 2 ÚPSÚ obce Němčice.
Dále bych chtěl vyzdvihnout činnost, jak jednotlivců, tak skupin, kteří a které se
svojí aktivitou starají o sportovní a kulturní život v této obci. Jedná se o hasiče,
ochotníky, sportovce a i další aktéry. Bohužel značná snaha těchto lidí nebývá
obvykle oceněna patřičným počtem návštěvníků.
A co činnost OÚ? Stejně jako v celém státě i nám nabývá papírová
agenda. Kde že jsou sliby o snížení administrativy, kdesi hrozně daleko a
hluboko. Ale neváhejte, se vstupem do EU papírové agendy ještě přibude.
Např. se připravuje nový stavební zákon (platnost od 1.1.2005), a získat
stavební povolení třeba na garáž, to bude pro žadatele opravdu zážitek, ale to
již posoudíte sami.
Co dodat ještě k roku 2003? Nebyl to zase tak zlý rok, máme fungující ZŠ, MŠ se ŠJ, KD s divadelníky, sportoviště se sportovci, hasičské zbrojnice a člupecký areál s hasiči. Máme dobrou vodu, kanalizaci ve více jak 70%

obce. Samozřejmě, nyní by mohl následovat další, a velmi dlouhý seznam
dalších nezbytných věcí, problémů a záležitostí, ale jak se říká jedno po
druhém, nechat si něco na příští rok.
Co budeme dělat v roce 2004? Mám představu, ale je nejprve
nezbytné pečlivě zvážit priority a finanční možnosti obce a dle toho sestavit
plán činnosti. Jedno vím, ale jistě bude skromnější než letos a bude zaměřen
na úklid a opravy obecního majetku a na drobnější investice.
Ještě jednou bych chtěl všem našim občanům popřát pevného zdraví a mnoho
úspěchů v roce 2004.
-Ing. Josef Racek - starosta obce

Vážení spoluobčané,
je to s podivem, jak ten čas letí. Na podzim roku 2002 jsme se v
Obecním zasupitelstvu rozhodli vydávat obecní časopis a on už je mu 1 rok. Za
tu dobu časopis prošel několika změnami. Od prvního výtisku "tisknutého" na
kopírovacím stroji, který nás přivedl k poznání, že takto se časopis vydávat
nedá, přes další 2 vydání, tentokrát již doopravdy tisknutá v profesionální
tiskárně v Osíku až k tomuto poslednímu letošnímu číslu poprvé tisknutému v
tiskárně našeho zhořského spoluobčana, pana Fikejse.
I za tuto poměrně krátkou historii trvání našeho časopisu se nám
podařilo vybudovat stálou, i když poměrně malou, skupinu přispěvatelů. Tito
dobrovolníci se vesměs rekrutují z lidí i jinak v obci aktivních, kteří si ke své
zcela jistě záslužné činnosti kulturní, sportovní či jiné ještě přibrali nelehkou
povinnost informovat Vás, občany o dění ve svém okolí. Budiž jim za to čest a
chvála, obzvlášť proto, že v dnešní nelehké době má většina z nás dost svých
vlastních starostí a problémů, a tito nadšenci si ke své dobrovolné činnosti pro
obec a spoluobčany přibrali na svá bedra ještě povinnost vysedávat po
večerech u počítače nebo s tužkou nad papírem a psát příspěvky. Mají za to
náš obdiv.
Jsme rádi, že tyto přispěvatele máme, protože časopis složený z
obecních vyhlášek a přepisů zasedání Obecního zastupitelstva by sice splnil
svůj hlavní účel, tj. informovat Vás občany o počinech místní samosprávy, ale
co do zajímavosti by se mohl směle srovnávat nejvýše se Sbírkou zákonů. Jsou
to totiž právě zprávy o dění v obci, které činí tento časopis, jak doufáme, alespoň trochu zajímavým.
Na závěr bych chtěl všem přispěvatelům, i těm, kteří do Zlatého
pásku dosud nepřispívají, popřát do roku příštího mnoho štěstí, zdraví, pohody,
úspěchů a osobní spokojenosti.
- Ing. František Šauer

Zveme všechny občany na

III. Tradièní Obecní ples
který se koná

v sobotu 31.1.2004
v Kulturním domě v Němčicích

K tanci a poslechu hraje PROXIMA Vysoké Mýto

Příští číslo přinese:
Ceny vodného a stočného (v Kč/m3) k 30. 6. 2003
Sazby DPH v Evropské unii
Kontakty na odbory a úředníky na MÚ v Litomyšli

Z jednání Obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Němčice vzalo na vědomí

- poškození čekárny v Němčicích zaměstnancem p. Nováčka
- uzavření smlouvy s p. V. Karlíkem na zprostředkování prodeje čp. 23 v
Němčicích
- oznámení starosty o poškození hřbitovní zdi ve Zhoři, škoda odhadnuta na
40.000,- Kč, je řešeno v rámci vyšetřování dopravní nehody

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

- souhlas s udělením licence žadateli ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na provozování osobní linkové dopravy na lince č. 700 996: Lanškroun-Praha.
- souhlas s udělením licence žadateli ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na provozování linkové osobní dopravy na lince č. 700 491: Ústí nad Orlicí - Řetová Sloupnice - Litomyšl.
- vrácení části kupní ceny za prodej p.p. 38/6 pro výstavbu RD
- rozšíření pravomocí stávajícího stavebního výboru též pro rozhodování ve
věcech příprav a realizací akcí Programu obnovy venkova
- výpověď z nájemního poměru pro prodejnu, objekt čp. 35 na Člupku z důvodů
dlouhodobého neplacení nájemného.
- upravené dotační tituly pro podání žádostí do Programu obnovy vesnice
2004:
1) Opravy kaplí v Němčicích - dotační titul 1
2) Úroky z úvěru pro dostavbu KD - dotační titul 8
- stanovisko obce Němčice k dělení pozemků st.p. 106, p.p. 241/1, p.p. 242,
1502/8 v obci a k.ú. Němčice. Obec nesouhlasí s nově vzniklým GP č. z. 39495/2003, neboť zasáhl do již dříve zhotoveného GP č.z. 0334-0668/1998 a tím
znemožňuje obci dokončit majetkoprávní vypořádání s p. J. Divíškem.
- ustavení Rady základní školy v Němčicích. Rada bude mít 9 členů, z toho: 3
členové z obecního zastupitelstva 3 členové z řad zaměstnanců školy 3 členové z řad rodičů žáků
- návrh zadání změny č. 2 ÚPSÚ obce, včetně stanoviska nadřízeného územního orgánu, stanoviska PU kraje, č. j.: KRÚ 15722/2003 OSRK OÚ PSR
- návrh nájemní smlouvy na pronájem restaurace v čp.28, Kulturním domě v
Němčicích panu Jiřímu Mrkosovi z Dlouhé Třebové.
- doplnění geografických místních jmen do žádosti KÚ v Pardubicích.
- kupní smlouvu na prodej p.p. 38/5 o výměře 595 m2 pro výstavbu rodinného
domu za celkovou cenu 25.418,- Kč, dle znaleckého posudku č. 3018/073/03
- přijetí obnovení revolvingového úvěru ve výši 280.000,- Kč u Komerční

banky v Ústí nad Orlicí na rok 2004.
- pověření ORVOS Česká Třebová, jako provozovatele obecního vodovodu
Němčice, zajištěním licence pro provoz obecního vodovodu Němčice.
- Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodej části p.p. KN 57 v obci a k.ú.
Němčice manželům Tkadlečkovým, Němčice 145.
- ceník za pronájem sálu Kulturního domu v Němčicích na r. 2004.
- zvýšení příspěvku na pořízení balíčku pro fyzické osoby při výročích narození
na 200,- Kč/ balíček. U balíčků předávaných osobám nad 90 let na 250,Kč/balíček.
- změnu začátku zasedání zastupitelstva obce Němčice na 17.30 hod.
- pronájem bytu v čp. 107 v Němčicích p. Králové do 30. 6. 2004 s měsíční
výpovědní lhůtou.
- umístění katru p. L. Glesnera na části p.p. KN 636/2 v obci a k.ú. Němčice.
Pronájem bude uzavřena na 10 let s roční výpovědní lhůtou. Nájem je
stanoven na částku 6.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude ke schválení předložena zastupitelstvu obce.
- p. Jasanskému, Zhoř 91 dohodou úhradu části daně z nemovitosti za
rozšíření lesní cesty p.p. 534/1 v místní části Zhoř ve výši 30,- Kč/rok, tedy v
celkové částce 300,- Kč na 10 let, nebo do doby, kdy dojde k vyrovnání
majetkoprávních vztahů.
- předběžně prodej p.p. 717/1 o výměře 58 m2 v obci a k.ú. Němčice, místní
části Člupku. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce a následně předložen ke schválení zastupitelstvu obce Němčice
- zástupce do školské rady Základní školy v Němčicích ve složení: p. D.
Urbánková, p. F. Kladiva, p. I. Sedláčková

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

- návrh p. Pávkové, nájemkyně prodejny čp. 35 na Člupku a požaduje
úhradu dlužné částky ve výši 42.000,- Kč do 31. 12. 2003. V tomto případě
bude stažena výpověď z nájmu prodejny čp. 35 na Člupku. Případné
pohledávky obce vůči nájemkyni budou vymáhány v občansko-právním
sporu.
- žádost p. Jaroslavy Záleské, Řetová čp. 301 o skácení 3 bříz na p.p. 735/5
v obci a k.ú. Němčice, místní části Člupku.
-OZ

Èinnost kontrolního výboru Èinnost stavebního výboru
Stavební výbor Obecního úřadu se sešel celkem 11x.
Celkem projednal 94 záležitostí jeho působnosti. Na vědomí vzal 44 zpráv.
Povolil: 26 žádostí o drobnou stavbu
3 žádosti o prořezů náletových a keřových porostů a
2 žádosti o svalení stromů
Zamítl: 2 žádosti o drobnou stavbu
3 žádosti o svalení stromů
Pozastavil 1 žádost o drobnou stavbu
Provedl 9 výjezdů na dotyčná místa.

Jednou z hlavních činností kontrolního výboru, danou mu ze
zákona je kontrola plnění usnesení obecního zastupitelstva. Tyto kontroly
neodhalily žádné nedostatky, všechna odsouhlasená usnesení se průběžně
plní dle finančních možností. Plnění některých usnesení je dlouhodobé a proto
není dokončeno (např. protipovodňová opatření probíhají po etapách, jedná se
o zapracování předpokládaných opatření do změny územního plánu, apod. ).
Vedle této činnosti kontrolní výbor provádí pravidelnou kontrolu
zaúčtování pokladních dokladů a formální i věcné správnosti těchto dokladů.
Ke konci roku jsou navíc kontrolovány a odsouhlasovány i konečné stavy
závazků a pohledávek. Tyto kontroly probíhají vždy po ukončení kalendářního
čtvrtletí. Tyto kontroly většinou odhalí pouze zapomenutý chybějící podpis na
některém dokladu, v několika případech za rok neodpovídaly přiložené přílohy celkové sumě, přílohy byly omylem založeny u jiného dokladu. Při další
pravidelné čtvrtletní, nebo mimořádné kontrole je vždy přezkoumáno, zda byly
všechny objevené chyby dohledány, případně opraveny.
Při kontrole účtování školy je navíc kontrolováno správné rozdělení
státních dotací na jednotlivé účely.
- František Kladiva

Schůze navštívilo během roku 28 občanů s různými žádostmi.
Obecnímu zastupitelstvu bylo předáno 13 různých žádostí o povolení.
V letošním roce bylo připojeno na obecní kanalizaci 13 popisných čísel.
Myslím si, že téměř všechna jednání proběhla ke spokojenosti
všech osob. Zde mám ještě svůj osobní názor. Věřte mi, že je velmi nechutné,
řešit vzájemné sousedské vztahy a užívání různých pozemků. Na závěr děkuji všem členům stavebního výboru za účast a aktivní spolupráci.
- Ladislav Jilg
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Pøehled poplatkù na rok 2004
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440,- Kč/osobu
poplatek za odvoz komunálního odpadu je možno zaplatit v tyto dny:
NĚMČICE

Po
Út
St

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

ZHOŘ
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

St

14.00 - 17.00

(dále budou platby přijímány na OÚ v úřední dny od 31. 1. 2004)
Splatnost do 31. 1. 2004

h

HROBY
1 hrobové místo
2 hrobová místa
3 hrobová místa

h

333,- Kč
666,- Kč
999,- Kč

Splatnost do 30 dnů od doručení výzvy.

õ

PSI

a) za psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
120,- Kč
c) za psa , jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo poživatel
sirotčího důchodu
60,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená v písm. c)
30,- Kč

Splatnost do 31.3.2004, nebo do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit
vznikla. Poplatek lze uhradit ve stejné dny jako poplatek za TKO.
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozen držitel psa, kterým je :
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psi
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis
- OZ

Výpoèet poplatku za TKO na rok 2004
směsný komunální odpad
separace
nebezpečný a velkoobjemový odpad
CELKEM

skutečnost
2003
s 5% DPH

odhad 2004
5% DPH
bez DPH s DPH

odhad 2004
22% DPH
bez DPH s DPH

průměrný
poplatek 2004
bez DPH
s DPH

324,00
31,50
24,50
380,00

309,50 324,00
46,50
48,80
24,00
25,20
380,00 398,00

309,50 373,20
46,50 56,80
24,00 30,00
380,00 460,00

309,50
46,50
24,00
380,00

357,00
54,20
28,80
440,00

U průměrného poplatku byla kalkulována 5 % DPH od 1.1.2004 do 30.4.2004 po zbytek roku 22% DPH.

- OZ

Obecnì závazné vyhlášky obce Nìmèice

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2004 ze dne
29.12.2003
O místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Němčice vydalo dne 29.12.2003
podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 10 a § 84 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Němčice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v
Němčicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 sb., o místních
poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České repbliky.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu do 30 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí
držení psa staršího.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle
této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku

každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové
povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo
IČO.

Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro
psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od
poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného
psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této
známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit
nejpozději do 7 dnů
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve
kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, apod.), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc.
Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok
a) za psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč
c) za psa , jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu 60,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená v písm. c) 30,- Kč
Čl. 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je
poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost
poplatek platit vznikla.
Čl. 9
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu 1)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psi
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis 2,3)
Čl. 10
Úlevy
Nárok na úlevu na poplatku má
a) osoba žijící osamoceně na samotě vzdálené nejméně
100m od zastavěné části obce.
zákon č.100/1988 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3) vyhláška č. 244/2002 Sb.
1)
2)

HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 11
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.
Čl. 12
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechny veřejně přístupné
plochy, sloužící k obslužnosti území obce, zejména pak
návsi,místní komunikace a další ostatní plochy a pozemky
zapsané na LV 10001, Obec Němčice, v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú,
Němčice (příloha č.1).
Čl. 13
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná
prostranství způsobem uvedeným v Čl. 11.
Čl. 14
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství
nejméně 5 dní před jeho započetím.V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto
povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento
den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.
2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník
povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným

způsobem jako v odstavci 1 do 3 dnů nahlásit rozsah záboru
v m2.

3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny finanční prostředky z jejich podnikatelské činnosti.
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 11 až do
dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 16
Sazba poplatku
1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den užívání veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 2,- Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování
prodeje 20,- Kč
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování
služeb 10,- Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
20,- Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
10,- Kč
f) za umístění stavebního zařízení 10,. Kč
g) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč
h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a obdobných
atrakcí 1,- Kč
ch)za umístění skládek 20,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní
akce 1,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 2,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 20,- Kč
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.
Čl. 17
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů
nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou
je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do
31.3. příslušného kalendářního roku
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejbližší následující pracovní den.
Čl. 18
Osvobození

1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně
postiženou
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do
protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 14 této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do
5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik nároku na osvobození
HLAVA III
Poplatek ze vstupného
Čl. 19
Předmět poplatku
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veře-

jně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 20
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce
zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 21
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 22
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději 30 dnů před konáním akce
oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu
druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny finanční prostředky z jejich podnikatelské činnosti
3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného
sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost
správci poplatku prokázat.
Čl. 23
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí
pro:
a) kulturní akce
10 %
b) sportovní akce 10 %
c) prodejní akce
20 %
d) reklamní akce 20 %
Čl. 24
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) do 3 dnů ode dne pořádání akce
b) při placení paušální částkou do 3 dnů ode pořádání akce
(nejpozději však do posledního dne měsíce kalendářního
roku.
Čl. 25
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) sportovní a kulturní akce pořádané Základní školou v
Němčicích
2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle Čl. 22
Čl. 26
Úlevy
Nárok na úlevu na poplatku má:
a) je-li pořadatelem akce místní organizace, snižuje se jí
stanovený dle
Čl. 23 poplatek o 50 % ( na polovinu stanovené sazby )
HLAVA IV
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Čl. 27
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost
může být poplatek odveden společným zástupcem , za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby
jsou povinny oznámit jména a data narození osob, které
poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně a to ve výší odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čl. 28
Oznamovací povinnost
1) Poplatník stanovený v Čl. 27 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci
poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
b) evidenční nebo číslo popisné stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna.
2) Poplatníci stanovení v Čl. 27 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
nebo sloužící k individuální rekreaci.
Čl. 29
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 27 písm. a) a b)
této vyhlášky činí 440,- Kč a je tvořena
a) z částky 190,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady za předchozí rok 328.668,- Kč
Počet obyvatel trvale bydlících k 1.12.2003 914
Počet objektů užívaných k rekreaci ( 1/osoba v objektu) 36
Náklady na jednoho obyvatele: 328.668/950= 346,- Kč
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v
úměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.
Čl. 30
Dodatek č. 1 ze dne 29.12. 2003 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2001 o částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy v Němčicích
ze dne 1. 9. 2001
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dne 29.12. 2003 tento
dodatek č. 1 k předmětné vyhlášce obce Němčice.
Mění a doplňuje se čl. 5 následovně:
§l. 5
Osvobození od placení poplatku

Splatnost poplatku
1) Poplatek v celkové výši do 2.000,- Kč je splatný
nejpozději do 31.1. kalendářního roku
2) Poplatek v celkové výši přesahující 2.000,- Kč je splatný ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 30.6.
kalendářního roku.
Čl. 31
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří se jak více než
9 měsíců v kalendářním roce zdržují v převážné míře mimo
místo trvalého pobytu, a jedná se o:
a) vojáky vykonávající základní vojenskou službu
b) studenty, kteří pobývají v týdnu na ubytovnách škol
c) občany, kteří jsou dlouhodobě umístěni v nemocničních a
dalších zdravotnických zařízeních
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do
protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit i zánik nároku na
osvobození.
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná
Čl. 32
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve
správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny směrem
nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji
oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo
uloženou rozhodnutím podle zákona č 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může
mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité
plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného
1) Plátce poplatku, který podá žádost o osvobození nebo
krácení příspěvku podle ustanovení § 19 d) odst. 1) zákona
č 564/1990 sb. a státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů, je povinen předložit potvrzení o
skutečné výši příjmů všech příslušníků domáctnosti, vekteré
dítě žije, za období, na které osvobození požaduje, obvykle na
čtvrtletí.
2) Plátcem příspěvku ve stanovené výši je zákonný zástupce dítěte, obvykle jeden z rodičů, ze společné domácnosti, jejíž celkové přijmy dosahují alespoň 1,2 násobku životního minima připadající na tuto domáctnost, po odečtení
předmětného příspěvku na částečnou úhradu neivestičních

zákona.
Čl. 33
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k
vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od
konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 34
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu
odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 35
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
1) Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 ze dne 1.9.2001
2) Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 ze dne 4.12.2001
ČÁST PÁTÁ
Čl. 36
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne
1.1.2004
Ing. Josef Racek, starosta obce
Ing. František Šauer, místostarosta obce
- OZ
nákladů mateřské šloky v Němčicích.
3) Ve vyjímečných případech může obec na základě
žádosti plátce osvobodit od placení příspěvku zcela nebo
zčásti a to zpravidla na jeden rok
V dalších ustanoveních se předmětná vyhláška nemění
Ing. Josef Racek, starosta obce
Ing. František Šauer, místostarosta obce

- OZ

Jednací øád Obecního zastupitelstva obce Nìmèice

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 25.11.2003
usneslo podle §96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

§1
Úvodní ustanovení
1) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu,
svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho
usnesení, jakož i další otázky.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o
dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.
§2
Pravomoci obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§3
Svolání zasedání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za tři měsíce. Zasedání obecního zastupitelstva
zpravidla řídí starosta. Svolává je nejpozději do 10 dnů přede
dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
obecního zastupitelstva nebo přednosta okresního úřadu,
starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději

do 14 dnů.

§4
Příprava zasedání obecního zastupitelstva
1) Přípravu zasedání obecního zastupitelstva organizuje
starosta obce podle programu, který přopravuje sám, přitom
stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s
občany
2) Návrhy členů obecního zastupitelstva se předkládají podle
obsahu buď ústně na jednání obecního zastupitelstva nebo
písemně.
3) Písemné materiály, určené pro jednání obecního zastupitelstva, předkládá navrhovatel v počtu 9 výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny
nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání obecního zastupitelstva jeho členům.
4) Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:
a) název materiálu
b) jeho obsah
c) návrh usnesení
5) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby
umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
6) O místě, době a navrženém pořadu jednání obecního zas-

tupitelstva informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů
před jednáním obecního zastupitelstva, a to na úřední desce
obecního úřadu, prostřednictvím místního tisku, rozhlasu,
výlepem plakátů na plochách k tomu určených, popř. též
jiným vhodným, v místě obvyklým způsobem.

§5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání
1) Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit
každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s
uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný
odchod omlouvá starosta.
2) Účast na jednání je uvedena v záhlaví každého zápisu ze
zasedání obecního zastupitelstva.
§6
Program jednání
1) Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta obce.
2) Na schůzi obecního zastupitelstva může být jednáno
jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s
jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas.
Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o
něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.
3) Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu
nejbližšího jednání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li,

musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trváli navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom
obecní zastupitelstvo.
§7
Průběh jednání obecního zastupitelstva
1) Schůzi obecního zastupitelstva zpravidla řídí starosta.
2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje,
ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní
charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomná nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva,
ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání
obecního zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.
3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání
obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke
každému bodu zvlášť, připravuje návrhy usnesení a určí dva
členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto
jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti
němu podány.
4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za
schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
7) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva písemně
nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na
pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
8) Starosta předkládá obecního zastupitelstvu k rozhodnutí
usnesení, v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl
starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc
vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Obecní zastupitelstvo rozhodne hlasováním.
9) Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním
bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke
dvěma nebo i více bodům pořadu.
10) Do diskuse se mohou členové obecního zastupitelstva
přihlásit jenom do konce rozpravy.
11) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho
ujmout.
12) Obecní zastupitelstvo se může usnést na omezujících
opatřeních podle průběhu jednání, např.:
- nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
- doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na
5 minut a u předkladatele na 10 minut),
- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen
obecního zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez
rozpravy.
§8
Příprava usnesení obecního zastupitelstva
1) Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke
schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a
z diskuse členů zastupitelstva.
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání,
závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za
splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá starosta nebo jiná pověřená
osoba.
3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách

samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva a starostovi obce.
§9
Hlasování
1) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomná
nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající
hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech
návrhu.
4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o doporučené variantě .
V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto
protinávrhu. Schválením jednévarianty se považují ostatní
varianty za nepřijaté.
5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou
většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh starosty
usnést na dohadovacím řízení. Dohadovacímu řízení
předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu,
že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví
přerušené
zasedání obecního zastupitelstva, přednese upravený návrh a
dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou
většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou
z jeho předložených variant, starosta vypracuje nový návrh
usnesení.
7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí
zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze
hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
8) Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
9) Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu ( pokud není
zákonem stanovena jiná forma zveřejnění).
§10
Dotazy členů obecního zastupitelstva
1) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet
dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, členy zastupitelstva, na další orgány obce a vedoucí organizací a
zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich
vysvětlení.
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce na jednání obecního zastupitelstva na
jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k
tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.
4) Uplatněné dotazy na jednání obecního zastupitelstva se
zaznamenávají v zápise .
§11
Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva,
předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový
limit, může mu předsedající odejmout slovo.

Š k o l n í

Už popáté letos děti ze školní družiny prožily dva podzimní týdny
výrobou lampionů a těšením se na chvíli,až nám vrátí čas a my je konečně
rozsvítíme a pochlubíme se s nimi před celou vesnicí.
Lampionový průvod, který se uskutečnil v pondělí 13.listopadu, se
tentokrát nesl ve znamení čarodějnic. Akci jsme tradičně zahájili písničkou tou naší - o dělání, co všechny smutky zahání. I přes zastávky na další
společné zpívání jsme naši obvyklou trasu letos doslova proběhli. Důvodem
bylo překvapení v podobě zakletých čarodějnic, které na nás cestou čekalo a
provokovalo dětskou zvědavost.
O čarodějnický rej se postaraly slečny, které naší malé škole už odrostly.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat. Moc se mi líbí jejich nadšení a chuť

§12
Ukončení zasedání obecního zastupitelstva
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí
zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných
důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující
nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu
do 14 dnů.
§13
Pracovní komise
1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise.
2) Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své
členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději
skončením zasedání obecního zastupitelstva.
§14
Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva
1) O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje
zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také
evidenci usnesení jednotlivých zasedání.
2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Obsahuje informace podané obecnímu zastupitelstvu,
projednání bodů programu, usnesení, návrhy a dotazy,
podané při zasedání apod.
3) V zápisu se uvádí:
- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jména určených ověřovatelů zápisu
- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
- program jednání
- průběh rozpravy
- podané návrhy
- výsledek hlasování
- podané dotazy a návrhy
- schválené znění usnesení
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé.
Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5
let je předán okresnímu archivu k archivaci.
5) O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu
rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.
§15
Zabezpečení a kontrola usnesení
1) Starosta projedná na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva organizační opatření k zabezpečení usnesení
obecního zastupitelstva.
2) Kontrolní výbor opatření sleduje a kontroluje výsledky
plnění na úsecích spadajících do působnosti jednotlivých
výborů a orgánů obce.
3) Souhrnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor
a informuje pololetně zasedání obecního zastupitelstva.
§16
Jednací řád schválilo obecního zastupitelstvo dne
25.11.2003.
Ing. Josef Racek, starosta
Ing. František Šauer, zástupce starosty

d r u ž i n a

udělat něco pro druhé.
Jsem také ráda, že naši obnovenou tradici lampionových průvodů už přijímají
bez výhrad i dospělí. Myslím, že pohled na rozzářené oči dětí nesoucích hrdě
svou vlastnoručně vyrobenou lucerničku, dostatečně uvádí na pravou míru
pochybnosti o tom, zda by se tato "politická záležitost" neměla raději
vynechat…
- Iva Večeřová

Z á k l a d n í

Dne 22.10.2003 jsme navštívili s žáky 3.a 4. ročníku výstavu v
České Třebové nazvanou " Naše houby ".
Výstava se konala v ekocentru Podorlicko a pořádal ji Český svaz
ochránců přírody. Děti si nejprve mohly prohlédnout více než 100 druhů živých
plodnic hub, které jim představil a popsal přítomný mykolog. Poté mohly obdivovat nádherné barevné fotografie hub v přírodě.
Na závěr měly děti nakreslit houbu,která se jim nejvíce líbila a
zkusit si správně odpovědět na otázky připraveného testu. Nakreslené obrázky

škola

a vyplněné testy pak odevzdaly pořadatelům výstavy do soutěže o ceny s
názvem " Znám houby ?"
Výstava se nám všem moc líbila a již se těšíme na další pěkné akce
pořádané ekocentrem.
- Alena Kohútová

M a t e ø s k á

š k o l a

Čerte, čerte, čertíku,
nesahej nám na kliku,
kde jsi Mikuláše nechal,
bez něj nepustíme tě dál,
dělal bys jen neplechu,
známe tě už z doslechu.

Co jsou to invazní druhy rostlin? - 3

V tomto posledním díle seriálu o invazních rostlinách si povíme po posledním rozšířenějším druhu, o netýkavce žláznaté.

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)
Velmi působivá, atraktivní vzhledově a intenzivně vonící je netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).
Rostlina je jednoletá a dosahuje výšky až 2 m. Lodyha je dužnatá, lysá a většinou nevětvená. Listy mají elipčitý
tvar, květy jsou nachové, vzácně bílé a jsou uspořádány po 5-12 v úžlabních hroznech. Rostlina se rozmnožuje
semeny, která jsou uložena v tobolce, nebo se rozšiřuje odtrženými částmi rostlin, které jsou odnášeny vodou.
Netýkavka žláznatá pochází z oblasti Himalají. Původně byla v Evropě pěstována jako okrasná rostlina, později zplaněla a rozšířila se podél vodních toků, řek a i jinde. V České republice se nachází zejména v povodí
větších řek. Hustě zapojené porosty netýkavky žláznaté potlačují původní vegetaci pobřežních rostlin. V Blanském
lese se vyskytuje podél Vltavy, v Křemžské kotlině, podél Polečnice a ojediněle i u menších toků.
M e t o d i k a l i k v i d a c e
n e t ý k a v k y
Netýkavku lze regulovat pouze mechanicky, i když se opět jedná o značně dlouhodobý proces, při němž jsou
vyčerpávány semenné zásoby v půdě (někdy až 7 let, ale již po 2. sezóně klesá množství jedinců asi na 20%
původního množství). Jako nejefektivnější se jeví vytrhávání (jedná se o jednoletky se slabým kořenovým systémem) před rozkvětem nebo na začátku květu (červen až začátek srpna). Vhodné je plochy kontrolovat v intervalu 7 až 14 dní. Nedoporučuje se sešlap nebo válcování, neboť rostliny velmi dobře regenerují z lodyžních uzlů.
Vytrhanou biomasu je potřeba odvézt nebo spálit, popřípadě nechat zetlít na místě v igelitových pytlích.
Výskyt: V katastrech Němčice a Zhoř dosud nebyl zjištěn výskyt netýkavky žláznaté.
Pokud by kdokoli z Vás zjistil výskyt této zavlečené rostliny, ohlaste to, prosím, na Obecním úřadě.

- Stavební výbor
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Poprvé v Evropě, poprvé v ČR, poprvé v Němčicích !
Ne, to není žádný výmysl, nebo reklamní trik. To je skutečnost z
6.září 2003. V tento veliký a významný den pro všechny ochotníky totiž proběhlo "1. výroční předávání OSKARLŮ, aneb divadelní rozloučení s létem". V tento
veliký a významný den pro všechny ochotníky byl očekáván VELKÝ
"OSKAREL", který přislíbil svou účast na této výjimečné kulturní akci. On totiž
ví, že když mohou mít v Americe Oskara, tak proč by nemohl do Němčic přijet
on - Oskarel.
Protože po únorovém plese a dvou představeních "Cesty do pohádky a zpátky" (na přehlídce v Dolní Dobrouči a poté v Horním Újezdě), přišla
doba letní, to znamená teplo, dovolená, prázdniny, a ochotníci měli svou
divadelní pauzu, velice se hodil termín první soboty v září, na kdy byla celá věc
domluvena. Jednání bylo zdlouhavé a komplikované, protože Oskarel má tolik
společenských závazků a povinností, že termíny s ním se sjednávají velice
těžko. Nám se osvědčily mobilní telefony, které umožnily spojení v každém
okamžiku, kdy bylo potřeba. Bohužel jsme museli často ve svých autech zastavovat, protože jak známo, telefonovat za jízdy je zakázáno a my tento zákaz
respektovali. Tedy se podařilo návštěvu Oskarla zajistit a protože jsme předpokládali, že bude ještě pěkné počasí, pronajali jsme si chalupu čp. 17 a začali
připravovat vše potřebné, aby pro nás celá akce nedopadla fiaskem a my dobře
reprezentovali nejen Němčice, ale i všechnu obec ochotnickou. Protože máme
již nějaké zkušenosti s podobnými kulturními akcemi, bylo nám jasné, že základem spokojenosti je dostatek občerstvení a především dobrá a vhodná
muzika.
Jídlo a pití nebyl velký problém, protože naše ženy jsou velice šikovné a
připravily pravé gurmánské zázraky. Za zmínku stojí například masové kousky
smáčené lahodným přelivem z čerstvých bylinek a zeleniny, plněné minihoustičky jemně míchanou krabí pomazánkou s ústřicovou omáčkou, rolované
steaky příčně nakrojené opékané na úplně černých dřevěných briketkách,
mnoho klasických a míchaných nápojů a samozřejmě nápoj ryze český - pivo.
Chalupa byla od samého sobotního rána plná ochotníků, kteří se
pustili do úklidu a zdobení nejen vnitřních prostor, ale celého okolí, aby se vzácný host cítil dobře a příjemně. Před vchodem byl umístěn dlouhý červený
koberec a několik plakátů s uvítacími hesly. Nacvičovaly se uvítací proslovy,
hledala vhodná uvítací fanfára a dolaďovaly poslední maličkosti.
Úderem 17.hodiny začali přicházet jednotliví členové ochotnického
spolku, kteří se odběhli před tím do svých domovů obléknout do společenských
oděvů, aby celý večer proběhl důstojně. Všichni byli ve velikém očekávání příjezdu Oskarla, naplánovaném na 20.hodinu večerní. Především mladší členky
spolku chtěli být v prvních řadách, aby dobře viděly na tak slavnou osobnost a
aby případně i ona zahlédla je a snad si je i oblíbila. Bohužel se stalo to, co by
si nikdo z nás ani nepomyslel. Z důvodu stávky odbavujícího personálu letiště
na ostrově BORA-BORA nebylo možné, aby Oskarel přestoupil na letadlo z
Londýna a po telefonické omluvě, že se nemůže dostavit, nám všem tuhnuly
rysy v obličeji a mizel spokojený úsměv. Naše veliké zklamání ale vystřídala
alespoň malá úleva, když jsme se dozvěděli, že za sebe posílá své zástupce
pro střední Evropu a Pardubický kraj - MUDr. Popou a hajného Vencu. Ti se
dostavili asi s půl hodinovým zpožděním a po krátkém kulturním programu
předali všem přítomným pamětní list z výročního předávání Oskarlů.
Co naplat, jídlo bylo navařeno, pití připraveno, hudba na místě a tak
jsme se po oficiální části večera pustili do konzumace a do zpěvu. Někteří z nás
přiložili ruce k dílu, chopili se volných hudebních nástrojů a zahráli krásné písničky, které jsme si všichni s chutí zazpívali.
Tak a teď už vážně. Doufám, že se na nás nebudete zlobit, že jsme
vás, čtenáře, do této chvíle tak trošku tahali za nos. Nebyl žádný skutečný
Oskarel, nebyla žádná super hudba, žádný super drink ani gurmánské
zázraky. I když pro někoho možná ano. Byla ale skutečná akce, skutečná sobota, plná dobré nálady, legrace, písniček, utopenců, chlebíčků, párků na grilu,
prostě dobrého jídla a pití, byl i červený koberec a skutečné pamětní listy od
Oskarla. Hrálo se na harmoniku, zpívalo a krásně povídalo. Bylo to opravdové
loučení s létem, které prakticky začátkem září skončilo. Počasí se vydařilo a
když jsme se všichni rozcházeli ke svým domovům, slíbili jsme si, že příští rok
opět budeme předávat "OSKARLY".
Při této příležitosti se samozřejmě neopomnělo pohovořit i o
připravovaných akcích na další měsíce a na rok 2004. Proto si je připomeňme.
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Od září se pod režijním vedením J. Klementové a J. Pavliše zkouší nová hra
"Ta myslivecká latina", jejíž premiéra by měla být v prosinci. Je to komedie plná
písniček a myslivců, veselých dialogů a zápletek. Věříme, že přispěje k dobré
náladě v předvánočním shonu. Srdečně všechny zveme na náš tradiční ples,
7.února 2004, kde bude o překvapení postaráno. V únoru také zahájí přípravu
na další divadelní představení B. Vytlačil. Můžeme prozradit, že tentokrát to
nebude pohádka, ale té se děti zase po nějakém čase určitě dočkají. Máme
naplánované ještě další akce, ale ty nechť jsou prozatím překvapením.
Ani jsme se nenadáli a je tady konec roku 2003. Všichni ochotníci si
vám dovolují touto cestou popřát krásné a radostné vánoční svátky plné
pohody, provoněné klidem a štěstím. Do roku 2004 to správné vykročení,
zdraví, osobní i pracovní úspěchy a moc a moc optimismu a dobré nálady. A
kdyby náhodou jste měli pocit, že vám optimismus a dobrá nálada začínají
chybět, pak neváhejte a přijďte mezi nás. My vám od každého trošku ukrojíme,
zabalíme a zadarmo si vše můžete odnést domů.
Jestli jsme v úvodu někoho trošku pobouřili nebo rozzlobili, omlouváme se a ujišťujeme, že jakákoliv podobnost s postavami v první části článku
a běžném životě je zcela náhodná.
Zase někdy na shledanou, viděnou nebo čtenou se s vám těší ochotníci (a
možná i Oskarel …)
- Bohumil Vytlačil

ËËËËËËËËËË
Spoleèenská kronika
V období od října do prosince
se v naší obci narodili:
Kopecká Pavla
Sršeň Jakub Jan

Člupek
Němčice

Vítáme nové občánky

hhgg

oslavili svá významná životní jubilea:
Suchánková Hedvika
Jarešová Emílie
Halada Viktor
Povolný Ladislav
Štusáková Vlasta
Doležalová Růžena
Pavlovská Margareta
Šimková Marie
Štambergrová Marie, Ing.
Seifert Josef
Cimfl Jiří
Štarmanová Jaroslava
Fryauf Karel
Stránský Jaroslav
Jasanský Jiří
Řehoř Václav

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

hhgg

jsme se rozloučili:

Suchánková Hedvika

Člupek

90 let
89 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
80 let
75 let
75 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Blahopřejeme

Kalendář událostí

3.1.
24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
15.2.
28.2.
7.3.
14.3.

So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne

Sokol
Sokol
Obec
ochotníci
hasiči
šipkaři
Sokol
šipkaři
šipkaři

Turnaj ve stolním tenisu
Maškarní ples
Obecní ples
Ples
Hasičský ples
D.C. 26 Janov
Turnaj v mariáši
Trosky B Litomyšl
Super Stars Pomezí

S p o r t

20:00
20:00
20:00
20:00
18:00

Kdo mnoho slibuje, nezasluhuje důvěry.
(Lao-c’)

V o l n ý

Š a c h y

-

Sokol H. Čermná B
Sokol Němčice
Loko Č. Třebová C
Sokol Němčice

1:4
4:1
2,5 : 2,5
1,5 : 3,5

TABULKA PO 4. KOLE

1. Loko Česká Třebová C
2. TJ Lanškroun FYGR
3. ZD Kunvald C
4. ŠK Linhartice
5. Sokol Horní Čermná B
6. Sokol Němčice
7. TJ Lanškroun C
8. Sokol Mistrovice
9. SK Žamberk D

D C

4
3
4
3
3
4
4
4
3

2
2
2
2
1
1
1
1
0

2
1
1
0
1
1
1
1
0

S . L . Z . A

0
0
1
1
1
2
2
2
3

6
5
5
4
3
3
3
3
0

3:7
12 : 3
10,5 : 9,5
10 : 5
8:7
8 : 12
7,5 : 12,5
7 : 13
4 : 11
- Josef Racek

N ì m è i c e

23.11.2003 jsme úspěšně zakončili podzimní část 3.ligy zápasem s Dart
D.A.S. Polička výhrou 10:8.Tím jsme upevnili 2.místo v tabulce.
1.Super Stars Pomezí
2.DC S.L.Z.A Němčice
3.Snajpři Bystré
4.Dart D.A.S.Polička
5.D.C.26 Janov
6.Trosky B Litomyšl
7.Panteři Lačnov
8.Kopečkáři Dětřichov
9.Skokani Polička
10.D.C.Aztek Březiny

Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.
(Lao-c’)

Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí.
(Lao-c’)

Šachisté pokračují v rozehrané soutěži se střídavými výsledky. Po slabším začátku,
kdy jsme po 2. kole bezpečně drželi poslední místo jsme ve 3. kole nečekaně připravili o bod vedoucí Loko Česká Třebová C, kdy jsme i sahali po vítězství. Utkání však
skončilo spravedlivou remízou. Pro první vítězství jsme si hned o víkendu v novém roce
zajeli do Žamberka, kde jsme místní Žamberk "D" zaslouženě porazili.
Výsledky:
Sokol Němčice
ZD Kunvald C
Sokol Němčice
SK Žamberk D

z a m y š l e n í . . .
Co je potlačováno, šíří se. Co je oslabováno, sílí. Co je ničeno, rozkvétá.
(Lao-c’)

18:00
18:00

-

k

- 26 bodů
- 24 bodů
- 18 bodů
- 16 bodů
- 15 bodů
- 11 bodů
- 11 bodů
- 8 bodů
- 6 bodů
- -9 bodů

Doufáme,že jarní kolo odehrajeme stejně dobře jako to podzimní. Pro další
úspěšné reprezentování naší obce jsme na 17.4.2004 domluvili odehrání turnaje
regionu v KD.
Při této příležitosti chceme oslovit případné zájemce o šipky,zejména z řad
mládeže.Však víte kde se přihlásit.
Na závěr přání všeho nej v roce 2004 od šipkařů DC.S.L.Z.A.
- Miroslav Kadrmas

è a s

Přejeme všem aktivním i pasivním
sportovcům v Němčicích vše nejlepší k
Novému roku, mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti v celém roce příštím a
hodně elánu a entuziazmu při provozování a organizování sportovních i
jiných akcí. Doufáme, že i nadále
zachováte přízeň němčickému sportu i
našemu časopisu a budete stále přispívat do nových vydání.
Sportu ZDAR !

l

- OZ
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Vážení spoluobčané,
již řadu let hrajeme v naší obci stolní tenis. Napíšu Vám něco o našich
začátcích.
Začínali jsme jako malí kluci na obyčejném stole doma v
pokojíku. Potom nám pan Kuchta umožnil trénovat už na ping-pongovém stole v garáži, za což jsme mu byli vděční. Scházelo se nás
stále více a tak jsme chodili trénovat do tělocvičny, kde byla dokončena dlouholetá oprava.
Jsme na dnešní dobu podivní sportovci. Za to, že sportujeme nedostáváme peníze, ani vybavení, naopak za každý trénink
platíme 5,- Kč do společné kasy. Z těchto peněz kupujeme míčky,
síťky a přispěli jsme značnou částkou na nový stůl. Pro zajímavost
nový stůl, ten obyčejný stojí kolem 6.000,- Kč. Zbývající částku jsme
získali z části výtěžku sokolského plesu, přispěl též OÚ Němčice a
Limes Litomyšl. Touto cestou děkujeme.
Již řadu let každoročně pořádáme Vánoční turnaj, o který
je velký zájem. V posledních letech je účast okolo 30 účastníků. Hrajeme též 2 podnikovou ligu v Litomyšli za Limes Litomyšl. V minulé
sezóně jsme se umístili z 10 účastníků na pěkném 5. Místě. Zasloužili
se o to tyto hráči: Rössler Milan, Poul Petr, Škeřík Ivan a Škeřík Jiří ml.
Letos se v naší obci uskutečnilo setkání sportovců
Němčice z celé republiky. Na pořadu byl také stolní tenis. V jednotlivcích vydřel první místo Vašek Beneš a v družstvech jsme skončili
druzí.
Myslím, že tyto výsledky svědčí o vcelku slušné úrovni,
vždyť se střetáváme s mnoha, kteří stolní tenis hrají nebo hráli v
okresních i vyšších soutěžích.
Trochu nás mrzí, že se nás začíná scházet čím dál méně,
právě teď když už máme dostatek stolů a hraje se v pěkném prostředí
v zasedačce na OÚ. Stolní tenis je pěkný sport vhodný pro všechny
věkové kategorie, nenáročný na čas a finance.
Proto jsme se rozhodli začít s těmi nejmenšími a to žáky
obecní školy. Zájem projevilo asi deset žáků. Scházejí se každou středu pod vedením p. Škeříka st., pomáhají i ostatní.
Přeji tímto čtenářům tohoto občastníku, aby se jim podařilo alespoň někdy snížit pracovní úsilí, vypnout televizi, počítač a přijít
mezi nás. Posloužíte tím nejen tělu, ale i duši.
- Jiří Škeřík ml.

KARATEDO NĚMČICE
Turnaj žáků
"O pohár starosty města Ústí
nad Orlicí"
23. 11. 2003

V neděli dopoledne jsme se rozjeli se dvěma mladými nadějemi z
němčického oddílu karate do Ústí nad Orlicí. Potkali jsme se tam i s karatisty
z Litomyšle, kterých přijelo závodit celkem šest. Náš oddíl reprezentovaly:

Lucie Sainerová
Lenka Jůzová

Jako první startovala Lenka v kategorii kata mladší žákyně. Celkem
měla sedm více či méně kvalitních soupeřek. Postupně porazila všechny, až
ve finále těsně prohrála. Ale radovala se jako kdyby vyhrála. Je to pro ni velký
úspěch získat na svých teprve druhých závodech stříbrnou medaili. Kumite
mladší žákyně ještě nemají, takže to byl tento den konec závodění pro
Lenku.
Lucka startovala již v kategorii kata starších žákyň, kde se
zúčastnilo celkem sedmnáct závodnic poměrně dobrých kvalit. První
kolo byla Lucie nasazená, ve druhém kole se potkala s celkovou vítězkou kategorie, která pocházela ze Slovenska a cvičila kata ze školy
shito-ryu. Tato závodnice byla zde na závodech o třídu lepší než-li ostatní.
Nakonec se Lucka rozhodla zúčastnit i kumite starších žákyň
do 50 kg. Byl to její první pokus a neskončil zas tak špatně. Celkem
prošla třemi zápasy. První zápas se jí podařilo vyhrát. Druhý, ve kterém
se rozhodovalo o postupu do finále prohrála a v posledním zápase o
bronzovou medaili se jí podařilo uspět. Takže celkově skončila Lucka
třetí a odvezla si malý pohár, diplom a bronzovou (teda keramickou)
medaili.
Každý z úspěšných závodníků obdržel navíc ještě malý dárek
od sponzorské firmy (šampón, pěnu či sůl do koupele apod.) . Medaile
byly také netypické, vyrobené z keramiky, vypadaly jako malý pergamen.
Předávání cen a medailí bylo doprovázeno dramatickou písní
"We are the champions", světla byla zhasnuta a osvícen byl pouze
stupínek vítězů. Přítomné oddíly křičely a tleskaly při vyvolání jejich zástupce, takže atmosféra byla perfektní a naše dvě účastnice si jistě odve-

zly úžasné zážitky.

Turnaj žáků
"Vánoční cena města Trutnova"
7. 12. 2003

Vánoční cena se konala již v zasněženém Trutnově. Za náš oddíl
zde startovali dva závodníci:

Lucie Sainerová
Pavel Suchánek

Do dalekého města jsme se mohli rozjet díky ochotě litomyšlských
karatistů. Náš trenér Jirka Kohák se bohužel tentokrát nemohl zúčastnit výjezdu, takže jeho svěřenci jeli sami pod dohledem litomyšlských trenérů karate.
Začínalo se jako již tradičně soutěží kata. Na těchto závodech bylo
výhodou rozdělení soutěžících do kategorií podle věku a pásků. "Bělásci a
žluťásci" startovali spolu, což skýtá určitou naději i začátečníkům, protože se
setkávají se cvičenci na jejich úrovni. Našim to bohužel nepomohlo a v této
části se neumístili. Pavel neunesl tíhu svých prvních závodů a spletl kata a to
pro něj znamenalo konec hned v prvním kole. Lucka byla nasazená a v
druhém kole se neprosadila.
V kumite jsme mohli
spatřit pouze Lucku. Má opravdu
štěstí na volné losy. Stejně jako v
Ústí nad Orlicí byla první zápas
nasazená. Ve druhém se jí
nedařilo a v repasáži o třetí místo
také neuspěla.
Neúspěch
našich
závodníků nic neznamená. Jsme
teprve v plenkách a na závody
jezdíme sbírat zkušenosti a
trochu se otrkat. Úspěch vyžaduje
dlouhodobou snahu a píli. Ale to
všechno nás teprve čeká.

V Novém roce 2004 se
máme na co těšit.

- Jiří Kohák

Fotbalový mimosezónní pøíspìvek

Tak je to zase tady. Astronomická zima,
která nás konečně již potěšila sněhovou peřinou, čas povánoční a celý nový rok zase na
krku. Ach jo.
I my fotbalisti-sokolisti ho určitě budeme
trávit zvesela, zejména vyhlížením peněz, které
by nám zajistily další rok účinkování. A že se ty
potvory zrovna nehrnou. Sčítáme také rok
uplynulý a k sestavení prognóz využíváme zaručených zpráv televizních,
rozhlasových, tiskových a řečených lidmi, kteří naprosto přesně vědí co
bude.
Při tomto sčítání se dosti zapotíme při pomyšlení na umístění
našich dvou fotbalových celků v soutěžích. To, že A-tým je po slibně rozjetém začátku sezóny až na sedmém místě a B-mužstvo dosti beznadějně
poslední v poslední třídě, nás určitě v klidu nenechává. Doba klonování
dobrých fotba-listů je ještě daleko a tak bude muset každý začít zase sám
u sebe. I když máme zaručené zprávy, že několik hráčů z 1. ligy je v
současné době volných, neboť na Sibiř se jim nechce přestupovat. Tak

kdoví …

Kromě výše uvedených bohulibých a vesměs "příjemných"
starostí se také těšíme. Hlavně na to, že se díky dobrovolnosti některých
hráčů, konečně daří připravit pro vás diváky na hřišti kulturnější prostředí.
Týká se to zejména laviček a zábradlí v prostoru před kabinami, takže si
již od jara ne-budete muset nosit z domu židle. Těšíme se i na obcí slíbené
zvětšení a přestěhování střídaček na druhou stranu hřiště, čímž se jednak zvětší prostor pro diváky a hráči budou při mizerných výkonech lépe
chráněni před případným ukamenováním. Těch přání o zkulturnění a
vybavení areálu by určitě byla celá řada, což však má jeden háček peníze. Pokud byste čirou náhodou o nějakých přebytečných věděli,
ozvěte se, "vylosovaného výherce štědře odměníme". Teď zrovna vypisujeme konkurs na dobrovolného dárce sekačky, neboť jinak zase dojde na
kosy. Anebo tam vyženeme kozy.
Věřím , že nikoho lehká ironie tohoto až ne úplně fotbalového
příspěvku neurazila a všem přeji šťastný a úspěšný rok 2004. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.
- Vladimír Pavliš, vedoucí družstva mužů
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