Zlatý
pásek

Zpravodaj
Obecního úøadu
Nìmèice
• ZIMA 2004 •
• ROÈNÍK II •
Vychází pro
osady
Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka

u nás, kde to vypadá vìtšinou jako u snìdeného krámu, to tedy opravdu nelze. Ale
skuteèností je, že kdo má peníze, má moc, a proto se v souèasnosti vede neustálý
Vážení spoluobèané, souboj mezi centrem (stát - ministerstva) a vzniklými kraji. Stát krajùm v zásadní
míøe peníze pøerozdìluje, na rozdíl od mìst a obcí, které mají urèitý podíl na
opìt se v letošním roce setkáváme na stránkách našeho èasopisu, tentokráte v
daních, který jim pøímo, v závislosti na plnìní zasílá finanèní úøad. A tímto se velmi
èase pøedvánoèního shonu, peèení cukroví a kolapsových stavù v práci a v pøezpomaluje a zpožïuje tok penìz, takže tøeba my jsme dostali 1. èást penìz na
plnìných obchodech. Všechno pøesnì jako každý rok, ale nìco pøece chybí - sníh.
opravu kaple na Èlupku až v srpnu, 2. èást až v záøí, a nìkdy peníze pøijdou ještì
Ale snad se doèkáme.
pozdìji. Tak, a jak to pak má vypadat s tím hospodaøením. To vidíte sami, padne
Je doba bilancování právì právì prošlého roku - Co jsme letos zažili?
záøí až listopad a opravují se silnice, to je hospodárné utrácení penìz, když do
Tak jsme koneènì v EU. Nejsem kompetentní po pár mìsících se po-koušet èinit
toho prší a mrzne, a všichni vìdí, že má být zaplaceno do konce roku, a• to stojí,
nìjaké duchaplné závìry, protože to lze až s dostateèným èasovým odstupem. Ale
co to stojí.
dle dosavadních zkušeností mám pocit, že si nìkde ve velkých výšinách myslí, že
Já osobnì bych potøeboval vìdìt už teï, jestli nìco dostanu nebo ne,
se vstupem do EU se i tímto dnem mùžeme rovnat s pùvodními èleny. Dobrá
abych mohl do jara všechno pøipravit. Myslím, že i pøípadní dodavatelé by byli
myšlenka, nìco podobného jsem již jednou slyšel, to jako že láska a pravda
radìji, když by vìdìli, že pøíští rok budou mít práci tam a tam, a ne to honit v
zvítìzí nad lží a nenávistí. A skuteènì, když se rozhlédnu kolem sebe, všude vidím
sezonì na poslední chvíli, jak je v souèasnosti pravidlem.
spokojené obèany, nejen obèany v naší obci, ale obèany naší republiky vùbec,
Ale zpìt domù. Na stránkách tohoto èasopisu již probìhl výèet èinnoskteøí si závidí, ale naopak jdou si nezištnì a bez nároku na odmìnu pomoci, mají
tí, které jsme v letošním roce realizovali, také výèet èinností které jsme nestihli a
se rádi a slovo pomluva znají jen ze stránek historických románù. Nìkomu prostì
oblasti práce a zámìrù na pøíští rok. Znovu se budu opakovat, v roce 2005 pøednedochází, že šmahem kouzelného proutku ne-bude všechno tak, jak nám kolikrát
kládáme dokonèení rozestavìných vìcí, pøípadnì dlouho slibovaných akcí (kanal"nezvyklé" normy EU pøedepisují a navrhují. Ale ono to nemusí být zase až tak zlé,
izace Èlupek, osvìtlení u èp. 107 v Nìmèicích, rozhlas v Nìmèicích a opravy
horší je spíše naše národní vlastnost, která se dá velmi trefnì pøirovnat napø. k
komunikací v celé obci, dokonèení oprav kaplí a sportovištì), ale to vše v závispøísloví - poturèenec horší turka, èi papežtìjší než papež, a tohle, to nám sedí.
losti na finanèní situaci a stanovených prioritách. Budeme se hlavnì vìnovat
Však o tom již psal Jaroslav Hašek ve svém Švejkovi. Ono to pùjde, ale bude to
opravám a údržbì obecního majetku, dùraz bude kladen na údržbu veøejné
stát hodnì penìz a èasu.
zelenì. Dále bude pøíští rok, rokem pøípravy na velké projekty, a to na pøípravu
Také mì vždycky pobaví vzpomínka na sliby, co nám byly dávány, že
projektu na rekonstrukci ÈOV a výstavbu poldrù v obci. To pøedstavuje jak projekpøijdou hodní a milí investoøi, kteøí udìlají všechno proto, abychom se mìli dobøe
tovou pøípravu, výbìrové øízení na dodavatele stavby a v neposlední øadì, tu
a co nejdøíve se vyrovnali s tìmi úžasnými zemìmi, ke kterým tak posvátnì
nejdùležitìjší èinnost, zajištìní finanèních prostøedkù v øádech milionù Kè. No
vzhlížíme. Urèitì se mnou všichni budete souhlasit, hlavnì ti co již mají zkušenosuvidíme. Øekl bych, že po období relativního klidu a jak já sám øíkám, po období
ti se sezónními a krátkodobými pracovními smlouvami, kdy nìkteré podniky
normalizace finanèních zdrojù obce, se pøibližuje období, kdy se dají zase vìci
pøipomínají spíše autobus mezi jednotlivými zastávkami. Ale ruku na srdce, kdo z
trochu do pohybu. Pøíští rok bychom také mìli oslavit 120 výroèí založení
nás se již probudil, a zjistil, že se pøedevším musí makat, ne bouchat hodiny,
hasièského sboru a 60. let od založení fotbalu v Nìmèicích, tak se máme na co
pøesèasy, žonglovat s nemocenskými a dalšími dávkami. Že je zákoník práce v
tìšit.
mnohých pøípadech jen cárem papíru, který nerespektují nejen zamìstnavatelé,
Chtìl bych také podìkovat všem tìm nemnoha nadšencùm, kteøí mají
ale i zamìstnanci, jsme si již asi zvykli. Jednoduché to vùbec není, je to
zájem nìco v naší obci podniknout, pøípadnì zorganizovat, a• to jsou pøedstavitelé
každodenní boj, který je o to tìžší, že se vede bez pravidel v prostøedí, které jen
nìkolika málo spolkù, èi zástupci jiných organizací. Na škodu tìmto aktivitám je,
velmi tìžce lze nazvat právním. No možná je právním pro nìkoho, kdo se vyzná
že úèast místních obèanù je mnohdy malá, až mizivá. No ještì že máme pøespola kdo na to má, což øadový obèan asi není.
ní hosty, kteøí nebožáky organizátory podrží nad vodou.
Ještì pro doplnìní chci dodat, že každá u nás investovaná koruna se
A ještì si pøiložím polénko. Nìkdy mám pocit, že nìkdo nechce pochojistì nìkolikrát zahraniènímu investorovi vrátí. Tak to je, a až se mu to u nás pøespit (zdùrazòuji nechce pochopit, protože je to horší než když - nedokáže pochotane vyplácet, nebo až nevydìlá tolik, kolik si pøedstavoval, tak jednoduše oželí
pit), že existuje jedna hromada (spíše hromádka) penìz, která se rozdìluje podle
daòové prázdniny, zavøe vrata a odstìhuje se dál na východ, a pøípadnì si nechá
možností a okolností. Jednou dám sem, jindy jinam a pøipomínat, že tìch penízkù
od státu zaplatit jím daný schodek v pøedpokládaném zisku, což je u nás v posledbude vždycky ménì, než je potøeba, je asi již opravdu zbyteèné. Nìkdy mám pocit,
ní dobì èím dál více populárnìjší. Množství prohraných soudù našeho státu hovže slyším malé dìti, kterým nechci poøídit slíbenou hraèku. Tìžko mohu kupovat
oøí samo o sobì, ve srovnání s dalšími evropskými státy.
hraèku, když nìkdy není ani na to živobytí. Ale
Další skuteèností je, že témìø na
vìøím, že jednou, tøeba nyní s novým rokem,
Pøijïte
si
zatanèit
Pøijïte
si
zatanèit
dosah jsou opravdu velmi zajímavé prostøedky
vtrhne i nìjaká ta osvìta, do našich myslí.
z rùzných EU fondù a grantù. Ale je tam to
Znovu se opakuji, jsem pøipraven, zodpovìdìt
Dne 22.1.2005 se v Kulturním domì koná tradièní
slùvko témìø, protože vlastní pøíprava pøípadkaždou, opakuji každou, i ménì pøíjemnou
ného projektu je finanènì a èasovì nároèná, a
otázku. Ale on ani o to není zájem, což doktaké prahové hodnoty stanovené v nìkterých
laduje masivní zájem o veøejná zasedání zasoblastech se pohybují nìkde okolo 20 - 30 miltupitelstva obce, pøípadnì sledovanost úøední
iónù Kè, což zásadním zpùsobem ovlivòuje
vývìsky obce nebo obecního èasopisu.
jejich dosažitelnost. Na to navazuje zadávání
K poslechu a tanci hraje stejnì jako v loòském roce
Ale dost bylo øeèí, závìrem bych
zakázek, a to si myslím, že není tøeba rozvíjet.
vám
chtìl
popøát pøíjemné prožití vánoèních
PROXIMA
z
Vysokého
Mýta
Snad každý máte doma nìjaké to medium, z
svátkù,
Nového
roku a popøát hodnì sil a
kterého Vám zuøiví reportéøi sdìlují, kde se
komu zadala mnohamiliónová, kolikrát miliar- Bohatá tombola,pøedtanèení a obèerstvení je zajištìno úspìchù v roce 2005.
- Ing. Josef Racek, starosta
dová státní zakázka bez jakéhokoli
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Srdeènì Vás zvou poøadatelé

výbìrového øízení. Ale to jde u velkých krajícù,

Z jednání Obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se

v období 10/2004 - 12/2004 sešlo celkem 4x. Z pøijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Nìmèice schválilo
C skácení jasanù u èp. 51 v Nìmèicích (jeden urèený zùstane). Dále schválilo
zadání zakázky p. V. Vrbickému, Nìmèice 167, za úklid døevní hmoty a vìtví
C pøijetí støednìdobého úvìru se splatností do 31. 12. 2007 od KB, a. s.,
poboèky Ústí nad Orlicí, pro konsolidaci hypoteèního úvìru v celkové výši
620.000,- Kè. Dále schválilo zajištìní úvìru blankosmìnkami.
C poøízení kopie sošky z kaple na Èlupku v cenì do 20.000,- Kè. Kopie bude
provedena nejdéle do 31. 5. 2005.
C smlouvu o zastupování Mikroregionu Litomyšlsko obcí Nìmèice v rámci
Sportovištì Mikroregionu Litomyšlsko
C mimoøádný èlenský pøíspìvek do sdružení obcí Litomyšlsko, dle dohody è.
11/04 ze dne 29. 9. 2004. Jedná se o spolufinancování oplocení sportovištì a
zøízení studny pro zavlažování. Podíl regionu je 36.000,- Kè.
C vyøazení následujících žádostí o pøidìlení bytu:
- Martin a Markéta Seklovi
- Irena Šmídová
- Miichal a Jana Pletnìvovi
- Jaroslav Vytlaèil ml.
- Iva Veèeøová
- Josef a Jana Vavøínovi
Žádosti jsou vyøazeny z dùvodu odstìhování a nebo již vyøešení bytové otázky.
C bezplatný pronájem sálu divadelnímu spolku Šlégl pro vánoèní koncert.
C úhradu kanalizaèní šachty na veøejné kanalizaci pro napojení domu èp. 133
v Nìmèicích
C požadavek na zavedení internetu do knihovny ve Zhoøi a požadavek o podporu z grantových programù Ministerstva informatiky a PU kraje, dle možností
a potøeby.
C pronájem bytu v èp. 26 ve Zhoøi p. T. Hoškovi a M. Doležalové na dobu urèitou, a to s platností od 1. 12. 2004 do 31. 12. 2005.
C Vnitøní pøedpis zamìstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho
používání
C pøíspìvek na provoz a èinnost TJ Sokol Nìmèice ve výši 26.000,- Kè.
Pøíspìvek podléhá vyúètování do 30. 6. 2005.
C pozvání pøedstavitelù Nìmèic v ÈR, kteøí projevili zájem o další setkávání
na 24. 11. 2004 do KD v Nìmèicích, vèetnì zajištìní obèerstvení.
C rozpoètový výhled obce
C rozpoètové zmìny è. 2, 3, 4, 5/2004
C prodej nákladního vozu AVIA 30 (bývalý vùz SDH). Vozidlo bude pøipraveno
a umístìno do autobazaru. Cena bude stanovena po konzultaci.
C investièní zámìr na prodej p.p.KNè. 1730/2 pro C &N AUTO Nìmèice,
koupì p.p.KNè. 34/10 od p. R. Švece z Nìmèic a p.p.KNè. 858, 858/9 a
p.p.PKè. 858, 859/2 a st.p.PKè. 172 od M. Rambouskové z Litomyšle.
C skácení 1 ks lípy na p.p.KNè. 58/4, u domu èp. 140, v obci a k.ú. Nìmèice
s uložením náhradní výsadby 6 ks na urèeném pozemku u Trhovice (lípa,
javor, dub, buk).
C skácení 1 ks jívy na p.p.KNè. 871, u domu èp. 14 na Èlupku, k.ú. Nìmèice,
bez uložení náhradní výsadby.
C pøekop místní komunikace p.p.KNè. 1523 na Èlupku, k.ú. Nìmèice pro
opravu elektrické pøípojky.
C kupní smlouvu è. 1028880450 o pøevodu p.p.KNè. 263 za kupní cenu
2.940,- Kè a p.p.KNè. 346/3 za kupní cenu 200,- Kè, do vlastnictví obce
Nìmèice.
C rozpoètovou zmìnu è. 6 dle pøedloženého návrhu
C prodloužení nájemní smlouvy pro paní Z. Vavøínovou o nájmu z nebytových
prostor na dobu urèitou, a to od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, s upozornìním, že
se jedná o náhradní prostor, který není urèen k trvalému bydlení.
C pøedložené vyúètování finanèního pøíspìvku na r. 2004 organizace SONS,
Èeská Tøebová .
C na základì pøedložené žádosti ze dne 23. 11. 2004 oblastní poboèky SONS
v Èeské Tøebové, finanèní pøíspìvek v celkové výši 2.000,- Kè, na jejich èin-

nost v roce 2005. Pøíspìvek podléhá vyúètování do 30. 11. 2005.
C na základì žádosti Farní charity Litomyšl ze dne 19. 11. 2004, finanèní
pøíspìvek v celkové výši 6.000,- Kè, na její èinnost v roce 2005.
Pøíspìvek podléhá vyúètování do 30. 11. 2005.
C zrušení obecnì závazné vyhlášky obce Nìmèice è. 3/2001, o èásteèné
úhradì neinvestièních nákladù mateøské školy v Nìmèicích, ve znìní
pozdìjších dodatkù, a to s úèinností k 1. 1. 2005
C èerpání finanèních prostøedkù z fondu reprodukce investièního majetku
(FRIM) ZŠ Nìmèice, na úhradu zakoupeného odsavaèe par, instalovaného v
kuchyni mateøské školy v Nìmèicích, v celkové èástce 55.662,- Kè.
C pøílohu odpisového plánu dlouhodobého majetku ZŠ v Nìmèicích pro rok
2004 ze dne 26. 11. 2004 o zaøazení odsavaèe par v cenì 55.662,- Kè do 2.
odpisové skupiny.
C vyøazení žádostí o pøidìlení obecního bytu z evidence vedené u OÚ v
Nìmèicích. Jedná se o žádosti:
- Zdeòky Vavøínové
- Ivy Voøíškové
- p. Jiøiny Cimflové
- Miloslavy Kseòákové
- p. Vìry Jansové
- Zdeòky Vágnerové
Odùvodnìní:
1 ) žádosti v evidenci již neodpovídají okolnostem, za kterých byly podávány
2) Obec Nìmèice v souèasné dobì nemá k dispozici žádné volné byty, a ani
výstavba se zatím neplánuje. V pøípadì uvolnìní bytové jednotky nebo v pøípadì jejich výstavby, budou o této skuteènosti obèané obce informováni v
místì obvyklým zpùsobem, pøípadnì zpùsobem stanoveným zastupitelstvem
obce, vèetnì dalších náležitostí.
C výši poplatku za TKO na r. 2005 v celkové výši 440,- Kè/osobu.rok. Dále pak
dodatek k obecnì závazné vyhlášce 1/2004 ze dne 29. 12. 2003, o místních
poplatcích.
C odkup p.p.KNè. 34/10 o výmìøe 16 m2 za cenu 21,- Kè/m2, tedy celkovou
cenu 336,- Kè, od Radka Švece v obci Nìmèice, k.ú. Nìmèice u Èeské Tøebové. Investièní zámìr byl øádnì zveøejnìn na úøední desce obce Nìmèice od
8. 11. do 30. 11. 2004.
C prodej p.p.KNè. 1730/1 o výmìøe 402 m2 za cenu 21,36 Kè/m2, tedy za
celkovou cenu 8.587,- Kè, panu M. Nováèkovi - C&N AUTO, s. r. o., v obci
Nìmèice, k.ú. Nìmèice u Èeské Tøebové. Prodej pozemku byl øádnì zveøejnìn
na úøední desce obce Nìmèice od 8. 11. do 30. 11. 2004.
C odkup pozemkù v rámci majetkoprávního vyrovnání u prodejny na Èlupku,
odkup od sl. M. Rambouskové, a to p.p.PKè. 858 o výmìøe 23 m2, p.p.PKè.
859/2 o výmìøe 29 m2, p.p.KNè. 859/8 o výmìøe 16 m2, p.p.KNè. 858 o
výmìøe m2 a zbytek st.p. PK è. 172 o výmìøe 301 za cenu dohodou, tedy vše
za 10,- Kè/m2. Jedná se o 799 m2 za celkovou cenu 7.990, Kè. Investièní
zámìr byl øádnì zveøejnìn na úøední desce obce Nìmèice od 8. 11. do 30. 11.
2004.

Zastupitelstvo obce Nìmèice neschválilo
D skácení 1 ks bøízy na p.p. KNè. 486/4 ve Zhoøi, k.ú. Zhoø.
D skácení 2 ks jírovcù (kaštanù) na p.p. KNè. u èp. 66 v Nìmèicích, k.ú.
Nìmèice.
D žádost p. Slavíkové ze dne 29. 11. 2004 o skácení 3 bøíz v bøehu potoka
pøed jejím domkem èp. 62 na Èlupku, protože se neobjevily žádné nové
skuteènosti pro povolení skácení pøedmìtných døevin bøehového porostu.
D pøistoupení obce Nìmèice k projektu Integrovaný Systém nakládání s
odpady - sbìrné dvory Svitavska za podmínek, formulovaných spoleèným
investorem projektu a žadatelem o dotaci OP Infrastruktura svazkem obcí
Mikroregionu Svitavsko (písemný doklad: "Podmínky úèasti obcí v projektu ze
dne 11. 11. 2004).
-OÚ

Vážení pøispìvatelé (aktivní i ti budoucí),
od zaèátku roku 2005 mùžete k zasílání pøíspìvkù do našeho zpravodaje použít i elektronickou poštu. Pro tyto úèely
byla zøízena v obecní doménì nová e-mailová schránka - zlatypasek@uo.cz
-František Šauer

Volby do senátu a zastupitelstva Pardubického kraje
Ve dnech 5 - 6.11.2004 a 12 - 13.11.2004 probìhly
v naší obci volby do senátu a do zastupitelstva Pardubického kraje. Zájem volièù byl, jako v celé
republice, vyjímeènì malý. Naše obec byla jako
obyèejnì rozdìlena na dva volební okrsky nìmèický a zhoøský.
Volební komise Nìmèice (okrsek è. 1):
zapisovatel: Zdeòka Šauerová - Nìmèice
pøedseda: Kateøina Chocholová - Podrybník
èlenové: Václav Lnìnièka - Èlupek
Pavel Kopecký - Nìmèice
Petr Skala (ODS) - Èeská Tøebová
JUDr. Kyncl (KSÈM)- Èeská Tøebová
Volební komise Zhoø (okrsek è. 2):
zapisovatel: Marie Doležalová - Zhoø
pøedseda: Josef Beran st. - Zhoø
èlenové: Miroslav Kolek st. (KSÈM) - Zhoø
Gabriela Skalová (ODS) - È. Tøebová
Jiøí Voleský (KDU-ÈSL) - È. Tøebová

Výsledky voleb do senátu
I. kolo
Poèet zapsaných volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet platných hlasù
Jiøí Èepelka
Ing. Ludmila Müllerová
RNDr. Jaroslav Demel
RSDr. Jaroslav Fišer
Mgr. Ervín Kukuczka
Mgr. Pavel Valenz
Adam Bubna-Litic

Nìmèice
518
103
91
25
21
17
17
6
4
1

Zhoø CELKEM
200
718
51
154
51
142
12
37
12
33
12
29
12
29
2
8
0
4
1
2

II. kolo
Poèet zapsaných volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet platných hlasù

518
37
37

200
36
35

718
73
72

Jiøí Èepelka
Ing. Ludmila Müllerová

18
19

8
27

26
46

Výsledky voleb do zastupitelstva
Pardubického kraje
Poèet zapsaných volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet platných hlasù

Nìmèice Zhoø CELKEM
518
200
718
114
53
167
111
53
164

Koalice pro Pardubický kraj
KSÈM
ODS
ÈSSD
Strana zelených
Nezávislí
SNK Sdružení nezávislých
Nadìje

48
21
21
13
3
2
2
1

18
12
10
9
1
1
1
1

66
33
31
22
4
3
3
1

-ZŠ

Oprava kaple na Èlupku
Na základì rozhodnutí obecního zastupitelstva a pøidìlené dotace
pøistoupila v polovinì letošního rouku obec k rozsáhlé opravì kaple sv. Anny
na Èlupku. Rekonstrukcí prochází nejen interiér kaple, ale i støešní krytina,
klempíøské prvky støešní konstrukce a fasáda.
Pøi opravách byl nalezen dopis uložený dìlníky, kteøí pøed 112 lety
provádìli pùvodní oplechování. Pro mladší generaci je asi tøeba poznamenat,
že Kyšperk=Letohrad. Dále byla nalezena sklenìná láhev - “placatka” ve které
byly uloženy pravdìpodobnì další dokumenty. Byla ale prasklá a voda

nenávratnì znièila veškerý obsah na beztvarou kaši.
Do oplechování vìže byla uložena dvì pouzdra. Jedno obsahující
dopis budoucím generacím pojednávající o provedených pracích a základní
údaje o obci, opis pùvodního dopisu a kompletní sadu platných mincí. Druhé
obsahovalo výtisk Orlických novin z 30.11.2004, výtisk Zlatého pásku z øíjna
2004 a fotografie kaple.
Opravy budou dokonèeny pøíští rok na jaøe. Poté bude kaple opìt
vysvìcena a pøedána k užívání obèanùm.

- František Šauer

Starostové
Ve volbách v roce 1976 byla zvolena
pøedsedkyní MNV Vlasta Marková. Její funkèní
období trvalo do roku 1980. Bìhem této doby byly
dokonèeny vodovodní pøípojky do vìtšiny domù v
Nìmèicích, postavena školní jídelna a èekárna
ÈSAD ve Zhoøi. Dále byla dokonèena rekonstrukce
koupalištì vèetnì terénních úprav a provedeny
další terénní úpravy na prostranství ve støedu obce
(pøed kamennou hospodou). Ke konci volebního
období byla zahájena výstavba mateøské školky.
Od roku 1980 až do prvních porevoluèních voleb v roce 1990 vykonával funkci
pøedsedy MNV František Hubinka. Tyto roky byly v
pováleèné historii obce obdobím nebývalého nárùstu stavební èinnosti. Byla dokonèena školka,
postavena kotelna ve školním areálu, provedena
oprava støechy a fásády na škole a rekonstrukce

v

Nìmèicích

instalací a hygienického zázemí školy. Dále byla
postavena èekárna ÈSAD na Èlupku. Ve Zhoøi byla
postavena nová prodejna Jednoty. Budova MNV
(stará škola) byla rekonstruována a rozšíøena o
pøístavbu a zvýšena o jedno patro. Do rekonstruované budovy se nastìhovala Obecní knihovna,
Spoøitelna, sbìrna prádla a mandl. Dále se do
budovy nastìhovala novì zøízená pošta. V
nejvyšším patøe vznikly dva nové byty. Jedinou
vadou na kráse rekonstruovaného MNV je nehezká
plochá støecha, která se do støedu obce pøíliš
nehodí. Dalšími akcemi byly stavba 6-ti bytového
domu pro SBD a objektu truhlárny na dolních
Nìmèicích. Co do rozsahu nejvìtší stavební akcí
tohoto období byla stavba èistírny odpadních vod
na Podrybníku a kanalizaèních sbìraèù po vìtší
èásti Nìmèic. Tato stavba však již zùstala

Harmonogram svozu odpadù pro rok 2005
11.1. popelnice
25.1. popelnice
8.2. popelnice
22.2. popelnice
4.3. plasty
8.3. popelnice
22.3. popelnice
5.4. popelnice
6.4. - nebezp. odpad, kartony
13.4. papír
19.4. popelnice
28.4. plasty

3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 23.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 18.8. 23.8. 6.9. -

popelnice
popelnice
popelnice
popelnice
plasty
popelnice
popelnice
popelnice
popelnice
plasty
popelnice
popelnice

7.9. - nebezp. odpad, kartony
14.9. - papír
20.9. - popelnice
4.10. - popelnice
13.10. - plasty
18.10. - popelnice
1.11. - popelnice
15.11. - popelnice
29.11. - popelnice
8.12. - plasty
13.12. - popelnice
27.12. - popelnice

ÚHRADA POPLATKU ZA ODVOZ TKO A POPLATKU ZA
PSA ZA ROK 2005
Poplatek za odvoz TKO èiní 440,- Kè/osobu, a je splatný do 31. 1.05, poplatek za psa 80,Kè poplatek je splatný do 31. 3. 2005. Po tìchto termínech budou dlužníkùm úètovány
úroky z prodlení.
pondìlí
úterý
støeda

NÌMÈICE
17. 1. 2004 8.00 - 11.00
18. 1. 2005 8.00 - 11.00
19. 1. 2005 8.00 - 11.00

ZHOØ
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
støeda 19. 1. 2005 14.00 - 17.00

Dále budou platby pøijímány v úøední dny na Obecním úøadì v Nìmèicích.

-
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nedostavìna. Byly dokonèeny pouze první dvì
etapy. Poslední velkou rozestavìnou a nedokonèenou stavbou byla víceúèelová budova. Stavba byla
dovedena do stádia hrubé stavby (nosné zdivo a
støecha). Existovaly ještì plány na výstavbu
velkého skleníku v areálu JZD. K jejich uskuteènìní
však již nedošlo.
Z uvedeného výètu je patrné, že rozsah
prací a zahajovaných akcí byl nebývale velký a v
širokém okolí nemìl srovnání, dokonce ani v obcích
s mnohem vìtším poètem obyvatel. V zájmu pravdy
je tøeba poznamenat, že ne všechny akce byly
dotaženy do úplného konce (hlavnì administrativnì) a nezanedbatelná èást materiálu a zaøízení
byla znehodnocena nevhodným uskladnìním a
nedostateèným zabezpeèením.
- Podle Knihy zápisù zasedání MNV a Rady NV

Poøadatelky pravidelných (již po ètvrté)
dìtských bazarù v naší obci by vás chtìly
už v pøedstihu pozvat na

BAZAR
JARNÍHO
A LETNÍHO
OBLEÈENÍ
Pøesné datum bude ještì upøesnìno
na plakátech
Pokud máte obleèení, z nìhož už
vaše dìti vyrostly, pøineste ho. Mùže ještì
udìlat radost nìkomu jinému. Pokud nebudete chtít neprodané vìci zpìt, mùžeme
zaøídit jejich pøedání charitì.
Domníváme se, že je urèitì lepší
naložit s již nepotøebnými vìcmi takto, než
aby skonèily v popelnici.
Tìšíme se na vaši úèast
- ZŠ

-OZ

SDH NÌMÈICE
Po dlouhé dobì pøinášíme èlánek o dìní u
nìmèických hasièù, v kterém Vás chceme
seznámit s uplynulým rokem.
O další sezónì, hlavnì co se týká soutìží,
bychom chtìli informovat podrobnìji.
Z letošního roku uvádíme tuto tabulku:
Soutìž
poøadí úèastníkù
Útok proti sjezdovce Pøívrat
45.
61
Okrsková soutìž Vlèkov
3.
9
Soutìž s pøíjezdem Nedošín
3.
11
Dolnoújezdský pohár
6.
9
O putovní pohár starosty obce Nìmèic
5.
8
Dále jsme se zúèastnili 0.roèníku turnaje ve fotbale poøádaném
SDH Dolní Sloupnice, kde jsme se umístili na prvních dvou místech.

Jako každý rok jsme poøádali pálení èarodìjnic a pou•ové
odpoledne v pøírodním areálu na Èlupku. Velice nás mrzí malý poèet
návštìvníku i pøes novinky v programu (ukázka techniky práskání bièem mistra svìta pana Betlacha z Èeské Tøebové). V srpnu jsme uspoøádali svoz
železného šrotu. Jelikož nìkteøí obèané nás svou iniciativou pøekvapili a
železo odvezli za nás a tím nám usnadnili práci nezbývá nám nic jiného než
jim srdeènì podìkovat.
Jelikož nás pøíští rok nemine 120. výroèí založení sboru, probíhá
již nyní rekonstrukce a údržba hasièské zbrojnice. Jedná se hlavnì o zavedení vody, odpadu a nové elektroinstalace. I když pøedpokládané oslavy
budou probíhat ve dnech 2. a 3. záøí 2005 již nyní se zabýváme jejich
pøípravami, kterých není nejménì. V tomto roce nám bylo zakoupeno nové
zásahové vozidlo Avia DA 31, které je náhradou za již nevyhovující "zásahové vozidlo". Koupì probìhla díky úpravì zákona o provozu vozidel na
pozemních komunikacích, jelikož pøeprava osob pod "plachtou" je zakázána.
Tímto dìkujeme Obecnímu úøadu za jeho poøízení.
Na závìr Vám chceme popøát krásné prožití svátkù vánoèních a
vše nejlepší do Nového roku.

- SDH Nìmèice

Pozvánka
na
kulturu
Malé ohlédnutí za uplynulým rokem.
Rok 2004 sice nebyl pro Spolek
divadelních ochotníkù Šlégl zvláš• významný, ale
pøesto bylo stále co dìlat. V lednu jsme uspoøádali
valnou hromadu, kde jsme zhodnotili uplynulý rok
a dohodly plány na rok 2004. Naše èinnost se
opírala o nìkolik stìžejních akcí.
První takovou byl v únoru "3 Divadelní
ples", který navštívilo pøes 200 hostù. Všichni se
dobøe bavili pøi pøíjemném doprovodu kapely z
Hradce Králové a pøi velmi zdaøilém profesionálním pøedtanèení a hlavnì pøi neobvyklém vystoupení našich ochotníkù pod vedením Bódi Vytlaèila. Tombola byla opìt velmi hodnotná.

k

Nejdùležitìjší naší èinností jsou
divadelní pøedstavení. V loòském roce se
uskuteènila dvì pøestavení. V kvìtnu byla premiéra hry "Rajèatùm se letos nedaøí v režii Bódi
Vytlaèila. V záøí zahájila paní Jana Klementová
pøípravu dalšího divadla - "Pražské švadlenky",
jejhož premiéra byla v závìru mìsíce listopadu..
Do této hry obsadila nìkolik nových hercù jak
dospìlých tak i dìtí. Mezi novými tváøemi se
objevili velmi nadaní herci. Vìøím, že první
zkušenost a vychutnání potlesku diváku je plnì
zaøadí mezi naše øady a naši režiséøi budou mít
možnost vìtšího výbìru pøi obsazování hercù do
nových rolí.
A protože myslíme i na menší dìti,
poøádali jsme spoleènì s Mateøskou školou a Základní školou v Nìmèicích v únoru dìtský karneval,
na kterém bylo pøes 100 nádherných masek.
Z dalších akcí stojí za zmínku dubnová
navštìva Mahenova divadla v Brnì kde jsme
shlédli velice vydaøené pøedstavení “Veselé
panièky Winsdorské”. Všem se moc líbilo. A

samozøejmì již tradièní zakonèení divadelních
prázdnin - další roèník "Pøedávání Oskarlù" ,
kterého se již zúèastnili i nìkteøí nováèci.
Poslední velkou vìcí v roce 2004 byl
"Pøedvánoèní koncert" swingového orchestru Big
band z Lanškouna a vzácného hosta paní Jitky
Zelenkové. Výkony všech úèinkujících byly na
vysoce profesionální úrovni a diváci odcházeli s
hodnotným kulturním zážitkem. Koncert však také
ukázal, jaký mají zájem obèané z Nìmèic o
takovéto akce. Bohužel pøišlo více divákù z okolí
než místních. Tato zkušenost nás ale neodradí.
Máme radost, že v okolních vesnicích a mìstech
obèané zjistili, že v Nìmèicích je krásný kulturní
dùm a že je využíván pro plnohodnotné kulturní
vyžití.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem
èlenùm spolku za pomoc pøi pøípravì všech akcí a
vám divákùm popøát pøíjemné kulturní zážitky pøi
dalších kulturních aktivitách, které pøipravujeme na
rok 2005.
- Václav Kodytek - Pøedseda spolku

z a m y š l e n í . . .

Pohádka o snižování daní
Milé dìti, dnes si nìco povíme o snižování daní.
Nebojte se toho tématu, vysvìtlíme si vše tak, že tomu bude
každý rozumìt. Žilo bylo 10 pánù, kteøí spolu chodili každý den
do restaurace na obìd. Za obìd mìli pokaždé zaplatit dohromady pøesnì 1000 korun. Pánové se dohodli na tom, že se na
té tisícovcebudou podílet podle výše placených daní.
První ètyøi, ti nejchudší, tedy neplatili nic. Pátý zaplatil
10 korun, šestý 30 korun, sedmý 70 korun, osmý 120 korun,
devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun. Takhle to
šlo celé roky a nikdo si nestìžoval. Až jednou hostinský pøišel
s tím, že jim dá slevu a bude po nich chtít každý den za obìd
jen 800 korun místo 1000, protože jsou stálí zákazníci, což bylo
od nìho moc hezké. Jak si ale rozdìlit tìch ušetøených 200
korun? Kdyby každý z deseti pánù platil o 20 korun ménì,
prvních pìt pánù by dokonce dostávalo peníze za to, že chodí
na obìd.
Hostinský jim proto navrhl podìlit se o úsporu v
pomìru plateb za obìd. Vzal papír a tužku a zaèal poèítat.
Vyšlo mu toto: Pátý pán už nebude muset platit nic (stejnì jako
první ètyøi), což u nìj èiní úsporu 100%. Šestý bude platit 20
korun namísto tøiceti, èímž ušetøí 33%. Sedmý bude platit 50
místo 70 korun, ušetøí 28%. Osmý pán zaplatí 90 namísto 120
korun a ušetøí 25%. Devátý zaplatí 140 korun, nikoliv 180,

takže ušetøí 22%. Desátý pán, nejbohatší, bude platit 490 místo
590 korun. Úspora 16%. Každý z tìch šesti na tom bude lépe,
než pøedtím, a ti první ètyøi mohou i nadále jíst zadarmo.
Jak se ale vzápìtí ukázalo, velké nadšení ten návrh
nevyvolal. "Takže já z tìch uspoøených 200 korun dostanu jen
deset?", køièel šestý pan, ukázal na desátého, nejbohatšího, a
pokaèoval: "A tenhleten dostane hned celou stovku! " "To je
pravda!", køièel pátý pán, "Já ušetøím jen 10 korun, ale on
desetkrát víc!". "Opravdu!", pøidal se sedmý, "takže jemu
stovku a mnì jen dvacku?!".
Rozkøièeli se i první ètyøi pánové: "A my nedostaneme
vùbec nic? Jak k tomu pøijdeme? Zase jsou na tom nejhùø ti
nejchudší, jako vždycky!" A všech devìt se vrhlo na toho
desátého a ztloukli ho. Pøíštího dne se desátý pán u obìda
neobjevil. Nijak jim to nevadilo, prostì si sedli a jedli bez nìho.
Když ale došlo k placení, zjistili nepøíjemnou vìc: Všichni
dohromady nemìli ani polovinu obnosu, který zrovna projedli. A
pokud mezitím neumøeli hlady, tak se tomu diví dodnes.
Tak takhle, milé dìti, funguje daòový systém. Pokud
dojde k daòové úlevì, mají z toho nejvíc ti nejbohatší. Pokud
by ale museli platit pøíliš, mùže se stát, že se pøíští den u našeho stolu neobjeví. Na svìtì je tolik jiných pìkných restaurací.....
-pøevzato z Internetu (www.viditelnymacek.cz)

Základní škola
Co pøipravujeme:
- návštìvu divadelního pøedstavení Zlatovláska varhanního koncertu
- další pokraèování ètenáøské soutìže
- vánoèní besídku
- škola bude žádat o 2 granty: 1) Školní ekologické centrum
2) Oživená øemesla
- 20.ledna 2005 probìhne zápis do 1.roèníku naší školy
- pøipravujeme sáòkování, bruslení ve Zhoøi
- 6.února 2005 zveme všechny srdeènì na MASOPUSTNÍ KARNEVAL
(bližší informace najdete na plakátech)
V jarních mìsících nás opìt navštíví ochranáøi z Èeské Tøebové, tentokrát s programem o životì sov a dravcù.
- Lydie Vìneèková

Zprávy ze školy:
- v podzimním období se uskuteènila Drakiáda se spoustou her a soutìží
- soutìž o nejkrásnìji výtvarnì ztvárnìný list vyhrála Lucka Kováøová z
5.roèníku - použila techniku èazení papíru a následného ztvárnìní listu
javoru pomocí gumování
- Žáci 4. a 5.roèníku navštívili pøedstavení v anglickém jazyce:" Giant and
Jackie". Toto divadlo bylo velmi zábavné a i když bylo celé hráno v
anglickém jazyce, dìti dobøe rozumìly a bez problémù pochopily dìj
pohádkového pøíbìhu. Škoda jen, že prùbìh celého pøedstavení stále
narušovali neukáznìní žáci z litomyšlských škol.
- Alena Kohútová

Ježci ve škole
Po pøednášce o ježcích a jejich "zimních problémech", kterou
mìla u nás ve škole paní Vìra Malátková ze záchranné stanice volnì žijících
zvíøat Charlie v Èeské Tøebové, jsme se s dìtmi rozhodli pomoci pøežít zimu
malému ježkovi.
Dospìlý párek ježkù mùže mít mladé i dvakrát do roka a pokud
takový malý ježek z druhého vrhu nestaèí do zimy nabrat alespoò 60 dkg,
hrozí mu, že bìhem zimního spánku pøíliš zeslábne a nepøežije.
Naším úkolem tedy je vybudovat ježkovi zázemí a vykrmit ho na patøiènou
váhu. Potom ho mùžeme uložit k zimnímu spánku - toho docílíme postupným
ochlazováním ze souèasných 18°C na 0-5°C. Bìhem bøezna nebo dubna se
ježek sám probudí, bude opìt zesláblý, proto se o nìho dál budeme starat až
do zaèátku kvìtna, kdy by mìl být koneènì správnì vykrmený a pøipravený
na vypuštìní zpátky do pøírody. Shodou okolností jsme nakonec ubytovali ve
škole ježky dva ( oba jsou kluci ).
Na Ferdu ze záchranné stanice už u nás èekal menší Èumáèek,
kterého zachránila z nìmèického potoka paní Kseòáková. A protože ježek je
prý od pøírody samotáø a jeho úplná izolace pøes zimu jeho sobectví ještì
podpoøí, nechali jsme si je oba.
Dìti se na ježèí mimina moc tìšily a jejich nadšení jim kupodivu
zùstává dál, pøestože už zjistily, že ježek není hraèka, která se mùže odložit,
kdykoli pøestane bavit. S neèekanou fantazií se nejdøíve pustily do výbìru
jmen, teï se svìdomitì støídají v týdenních službách a vzornì se o nì starají - neváhají si ráno pøivstat, krmí je, váží, sledují teplotu, èistí ježèí pøíbytek
(což nebývá právì voòavá práce), nešidí je, dokonce samy od sebe pøestávají køièet a dupat, pokud procházejí okolo!
Ferdu a Èumáèka krmíme libovým masem, pøidáváme tìstoviny,
rýži, vloèky, pochutnají si také na konzervách nebo granulích pro psy a pro
koèky. Pokud jim dìti chtìjí nìjak pøilepšit, mohou jim pøinést jablíèko, hrušku,
banán, mrkev, dìtské piškoty nebo kousek suché buchty, uvaøené vajíèko.
Nesmíme také zapomínat na vodu.
Oba dva jsou ale dost malí, váží kolem 40 dkg. Do konce prosince
je zøejmì dostateènì nevykrmíme. Budeme je však muset zazimovat i tak,
ale vzbudíme je døíve a to bìhem února opìt postupným pøenášením do
tepla. Tam se o nì budeme další dva nebo tøi mìsíce starat než je slavnostnì vypustíme na svobodu…
Ráda bych podìkovala také všem rodièùm, kteøí nám s ježky
pomohli a pomáhají - zapùjèili kuchyòské váhy, posílají slámu a potravu

(nebo nám ji finanèním pøíspìvkem umožòují kupovat), dìkuji zejména panu
Urbánkovi a panu Pecháèkovi, kteøí vyrobili pro ježky døevìné bedny (Ferda
s Èumáèkem mají letní i zimní sídlo ! ).
A ještì nakonec: pokud najdete malého ježka a budete tak hodní,
abyste mu zachránili život, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici v Èeské
Tøebové na Táborské ulici è.12, è.tel. 603 990 965 (internetová adresa je
charlie@ct-net.cz), tam ježka prohlédnou, pøípadnì vyléèí a dobøe se o
nìho postarají ( a nebo vám poradí, jak se o nìho starat doma ).
Až pùjdete s vašimi menšími dìtmi kolem školy, pøijïte se na
Ferdu a Èumáèka podívat!
- Lydie Vìneèková

O ježkovi
U nás žijí dva druhy ježkù:
Ježek východní - má tmavou oblièejovou èást, bodliny jsou vìtšinou nestejnomìrnì uspoøádány, spodní èást tìla je šedá, kontrastní je bílá
skvrna na hrudi. U starších jedincù je bílo-šedá, nìkdy zcela splyne s ostatní barvou srsti. Bodliny jsou svìtle až tmavošedé, støíbrošedé nebo takzvanì
pepø a sùl. Tento druh mívá delší èumáèek a bývá neklidnìjší.
Ježek západní - má od èenichu k oèím po stranách oblièejové
èásti tmavé podélné pruhy, které se svìtlým pruhem uprostøed tvoøí písmeno
"V". Spodní èást tìla je svìtle hnìdá, béžová. Bodliny jsou uhlazené a smìøují jedním smìrem. Zbarvení bodlin je svìtlehnìdé, tmavohnìdé, nìkdy narezlé. Èenich je tupìjší. Celkovì je tento druh - až na výjimky - klidnìjší.
Délka života v pøírodì: 3 - 4 roky
Váha
: 1000 - 1400 g
Velikost
: 22 - 23 cm
Teplota tìla
: 35 -37°C ( v zimním spánku 2 - 6°C )
Dechová frekvence : 40 - 50\min. ( v zimním spánku 4 - 8\min. )
Srdeèní frekvence : 180 - 220\min. ( v zimním spánku 10 - 20\min. )
Dospìlost
: 6 - 8 mìsícù
Bøezost
: 30 - 38 dní
Mláïata
:3-7
Porodní váha
: 12 - 30 g
Vrhy v roce
:1-2
Kojení
: 40 dní
( Ferda a Èumáèek jsou ježci východní! )

Spoleèenská kronika
V období od øíjna do prosince
Nìmèice
Nìmèice
Zhoø
Zhoø
Zhoø
Nìmèice
Zhoø
Nìmèice
Nìmèice

90 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
60 let
60 let
60 let

zlatou svatbu oslavili:
Manželé Doležalovi Zhoø

Blahopøejeme

hhgg
jsme se rozlouèili:
Èlupek
Nìmèice

So
Ne
So
Èt
So
Pá
Ne
So
So

20:00 Sokol
16:00 Škola
Sokol
Škola
20:00 Obec
20:00 Sokol
Škola
20:00 Ochotníci
Šipkaøi

Štìpánská zábava
Živý betlém v kapli v Nìmèicích
Turnaj ve stolním tenisu
zápis do 1. roèníku naší školy
Obecní ples
Sportovní ples
Masopustní Karneval
Divadelní ples
Turnaj v šipkách

VÁNOÈNÍ KOLEDOVÁNÍ

hhgg

Jandík Ladislav
Øejha Václav

Kalendáø událostí
25.12.
26.12.
8.1.
20.1.
22.1.
4.2.
6.2.
19.2.
19.3.

oslavili svá významná životní jubilea:
Jarešová Emílie
Holcová Vlasta
Vašinová Ludmila
Hejduková Božena
Doležal Jaroslav
Suchomelová Miluška
Voltr Miroslav
Šafáø Vlastimil
Pokorná Eva

- Lydie Vìneèková

43 let
57 let

Na letošní Vánoce si pro všechny zájemce
pøipravily dìti ze základní školy "VÁNOÈNÍ KOLEDOVÁNÍ". K vidìní bude "ŽIVÝ BETLÉM", pøedevším si ale všichni spoleènì zazpíváme známé
è e s k é k o l e d y.
Sejdeme se v KAPLIÈCE V NÌMÈICÍCH dne
26.12.2004 v 16.00 hodin.
S sebou si vezmìte zvoneèky. Na všechny
zpìváky se moc tìšíme.
- Lydie Vìneèková

S p o r t

-

V o l n ý

è a s

D.C. S.L.Z.A. Nìmèice - šipkaøský klub
Co je u nás v klubu nového ?
Podzim a závìr roku se nese v duchu naší úèasti ve II. lize Svitavska. Bylo nìkolik úspìchù a nìkolik proher. Zatím se držíme na pìkném
6. místì. Nic ale není rozhodnuto, èeká nás ještì celé 2. kolo ligy.
18.12.2004 jsme uspoøádali Vánoèní turnaj, který zaznamenal
pìknou úèast pøespolních šipkaøù. Turnaj se velice povedl i pøes nezájem
místních lidí. Doufáme, že se Vánoèní turnaj stane další naší tradicí, protože
je to pìkná pøíležitost se ještì naposledy setkat pøed koncem roku. Velkou
radost sobì i klubovým kolegùm udìlal Jiøí Dubišar, který tento turnaj vyhrál.
Je to poprvé, co domácí závodník vyhrál místní turnaj.

Výsledky 1.-3. místo:
1. Jiøí Dubišar, Nìmèice
2. Vladimír Kuchta, Litomyšl
3. Jiøí Gavenda, Litomyšl
Do roku 2005 plánujeme napø. 19.3.2005 Regionální turnaj na
sále KD Nìmèice pod patronátem oblastního sekretáøe ÈAKS AŠA p.
Kuèery nebo 10.9.2005 již 4.roèník Nìmèické šipky. Na závìr bych chtìl
popøát jménem šipkaøù všem obèanùm hodnì zdraví a úspìchù v roce
2005.
Za D.C. S.L.Z.A. Miroslav Kadrmas

Rád bych vás na závìr roku seznámil s výsledky
našich fotbalových družstev po podzimní èásti
soutìže.

U A-týmu mùžeme být vcelku spokojeni s umístìním a okresním
pøeboru. Od zaèátku soutìže jsme se pohybovali v popøedí tabulky (tj. kolem
druhého místa), což bylo vynikající. Bohužel v závìru podzimu jsme si to
pokazili šòùrou 4 porážek po sobì, které nás srazily o nìkolik pøíèek níže, ale
odstup od špièky tabulky není nikterak hrozivý. Obecnì se dá øíci, že výsledky
urèitì nejsou špatné, ale bohužel týmu na podzim hodnì scházel støelec, který
by pravidelnì rozhodoval zápasy. Družstvo se na každý gól hroznì nadøelo a
vstøelilo jich pomìrnì málo. Na druhou stranu je tøeba pochválit, že ani mockrát neinkasovalo.
Na jaøe povede družstvo nový trenér. Pan Josef Pokorný ml. místo
uvolnil a bude se vìnovat èinnosti v oddílu v jiné funkci. Za jeho práci je tøeba
mu upøímnì podìkovat. Jméno nového trenéra dosud není známo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

È. Tøebová B
Jablonné n. O.
Sopotnice
Lanškroun B
Sruby
Nìmèice
Luková
Tatenice
Mistrovice
Tìchonín
Zálší
Vermìøovice
Sloupnice
È. Voda

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13

9
8
6
6
6
6
5
4
4
5
4
3
2
4

2
1
4
4
3
3
4
5
5
2
4
5
7
1

3
5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
5
8

26:19
19:18
27:17
23:16
33:20
17:15
24:23
24:18
21:23
13:17
20:31
14:17
21:28
13:33

29
25
22
22
21
21
19
17
17
17
16
14
13
13

S B-týmem už zase tak spokojeni být nemùžeme. V tabulce se
pohybujeme na chvostu. Po minulé "startovací" sezónì a zvláštì po výraznì

lepší (hernì i výsledkovì) jarní èásti se èekalo, že v podobných výkonech
budeme pokraèovat i bìhem letošního podzimu. Bohužel tomu tak není. Po
dobrém úvodu soutìže, kdy mužstvo 2x zvítìzilo, jsme dokázali už jen jednou
remizovat a zisk 7 bodù je opravdu málo. Je však tøeba pøipomenout že Bmužstvo mìlo v nìkolika zápasech (na høištích soupeøù) problémy se sestavou, protože nìkolik hráèù základní sestavy odjelo s A-týmem, pokud se
zaèátky zápasù shodovaly. Výraznì to bylo tøeba vidìt pøi zápase na krásném
høišti v Žichlínku, kde družstvo zcela propadlo a podalo vyloženì trapný výkon.
B-tým je tvoøen pøedevším místními hráèi. Je to proto, aby mìli
možnost pravidelnì hrát. Bohužel ne všichni si to plnì uvìdomují a náležitì si
toho neváží. Mnoho hráèù si myslí, že staèí pøijít na zápas, bez toho že by
chodili pravidelnì na tréninky. Ale s takovým pøístupem to nestaèí ani na IV.
Tøídu. O tom jasnì svìdèí i naše postavení v tabulce. Pozitivní je, že hráèi Btýmu, kteøí se zúèastnili zápasù s A-týmem podávali velmi slušné výkony a
urèitìse ve vyšší soutìži neztratili.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D.Tøešòovec
Kunvald
D.Dobrouè
Klášterec
Mistrovice B
Žichlínek
Nìmèice B
Lichkov
Mladkov

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
3
3
3
2
1
0

0
2
1
4
2
2
1
3
1

2
1
2
1
3
3
5
4
7

22:6 18
19:8 17
19:8 16
8:10 13
17:13 11
13:8 11
7:16 7
9:16 6
5:34 1

Na jaøe byl vytvoøen fotbalový tým našich nejmenších. Pod
vedením pp.Beneše, p. Provazníka a p. Mikla P. se 6-8 letí hráèi uèili 2x týdnì,
jak se hraje fotbal. Tréninky probíhaly i pøes celé prázdniny. Za tu dobu nìkolik dìtí pøestalo docházet a nìkteré se naopak pøidaly. Na zaèátku záøí pøišel
první "ostrý" turnaj, po nìmž následovaly ještì 4 další. Naše družstvo se støetlo s tìmito soupeøi: Èeská Tøebová B, Ústí nad Orlicí B, Libchavy a Vysoké
Mýto B. Dá se øíci, že na to že jsme vytvoøili nové mužstvo, tak výsledky vùbec
nejsou špatné. Ale o výsledky nám trenérùm jde až v druhé øadì, nejdùležitìjší
je pro nás nauèit dìti fotbalovým základùm a nechat je "nasát" atmosféru,
která provází každý turnajový zápas. Chceme, aby mìly radost ze hry a z
pohybu vùbec. Myslím, že se nám to docela daøí. Na vìtšinì dìtí je vidìt, že
je fotbal baví.
Bohužel je tøeba øíci, že dìtí je stále relativnì málo a moc rádi

bychom v týmu uvítali další hráèe. Proto bych rád vyzval rodièe pøedevším
dìtí narozených v letech 1997, 1998 a 1999, aby k nám pøivedli své potomky.
Rádi je v našem mužstvu pøivítáme a budeme se snažit z nich vychovat dobré
fotbalisty.
Mohou se pøihlásit i dívky. Jako jediní ze všech družstev ve skupinì
v týmu dìvèe máme. A mùžeme øíci, že Kaèka Miklová patøí v "manèaftu" k tìm
nejlepším. Pøípadní zájemci z øad rodièù, kteøí by rádi své dítì pøihlásili, mohou
zavolat na telefonní èíslo 605 808 456, nebo 736 603 024.
1
2
3
4
5

Vys.Mýto B
Ústí n.Orl. B
Nìmèice
Libchavy
Èes.Tøebová B

12
12
12
12
12

9
9
6
5
0

1
1
0
0
0

2
2
6
7
12

60 : 9
53 : 11
24 : 31
27 : 24
1 : 90

Chtìl bych krátce zhodnotit podzimní èást sezóny
2004/2005 v našem oddíle.
Zaèal bych u A mužstva mužù, které
bylo v létì vhodnì doplnìno nìkolika hráèi, z nichž
vìtšina splnila oèekávání. Po kvalitní letní tøífázové
pøípravì jsme vstoupili do soutìže vynikajícími
výsledky a chvíli jsme i vedli tabulku okresního pøeboru. Pak došlo k urèitému uspokojení a s tím související nízké úèasti hráèù na trénincích. V sedmém
kole se zranilo nìkolik hráèù, k nimž se v týdnu pøidali další, kteøí nemohli k utkání nastoupit. Došlo to
tak daleko, že jsme mìli zranìno sedm hráèù základní sestavy, a proto to hluché místo uprostøed
soutìže. S jejich postupným uzdravováním se hra
opìt zkvalitnila a opìt jsme získali body. Naší
ambicí pøed soutìží bylo umístìní do pátého místa,
což se nepovedlo, i když ztráta není veliká. Proto
dojde v jarní èásti k urèitým zmìnám, jedna z
hlavních je post trenéra prvního mužstva. I kádr
dozná èásteèných zmìn, ale pøíležitost jistì

28
28
18
15
0

Rád bych podìkoval trenérùm V. Benešovi a P. Miklovi, stejnì
jako všem rodièùm kteøí nám vypomáhají (tøeba s dopravou na turnaje) a podporují tak své ratolesti pøi jejich prvních fotbalových krùècích.
Dále se ještì chci zmínit o tom, že i náš fotbalový klub postihla
pøírodní katastrofa. Silná vichøice, která zpùsobila obrovské škody ve
Vysokých Tatrách, škodila také v Nìmèicích. Na kabinách na fotbalovém høišti
strhla velkou èást støechy. Na její opravì se podíleli jak pracovníci Obecního
úøadu, tak i nìkolik místních hráèù. Všem za tuto práci v dešti a snìhu patøí
velký dík.
Na závìr bych vás chtìl co nejsrdeènìji pozvat na tradièní
spoleèenské akce TJ Sokol Nìmèice - tradièní Štìpánskou zábavu v prosinci
a maškarní ples v únoru.
Sportu ZDAR a fotbalu zvláš•
-Václav Provazník

dostanou i hráèi B týmu, kteøí v nouzi velmi dobøe
zastoupili zranìné hráèe.
Co se týèe B týmu, jsem zklamán ne z
výsledkù, ale z pøístupu místních hráèù, kteøí si
mysleli, že fotbal je jen kopání do míèe a ne
zlepšování se a tvrdá døina. Nechci nikoho jmenovat, ale ti, kterých se to týká a budou èíst tyto
øádky, to jistì vìdí. Souèasný B tým vlastnì tvoøí
pouze osm hráèù, což je žalostné, vìtšina z nich
zasahuje i do A týmu. Po fotbalové stránce je to
urèitì lepší než vloni a výsledky tomu odpovídají.
Nejvìtším pøekvapením, a to velice pøíjemným, je hra a umístìní fotbalové pøípravky. Je
až s podivem, jak nìkteøí mladí hráèi zlepšují své
fotbalové krùèky, u nìkterých jsou to pøímo kroky.
Velkou zásluhu na tom má trenérská dvojice
Beneš-Provazník a v neposlední øadì i rodièe, kteøí
ze zaèátku nemìli velkou dùvìru v mládežnickou
kopanou v Nìmèicích.
Myslím si že ti, kteøí radìji chtìjí mít dìti

u televizí a poèítaèù, mohou jen litovat toho, co
dnes spolužáci jejich dìtí umí. Pro nìkteré z rodièù
je hýèkání a rozmazlování lepší než kázeò a
sportovní vyžití. Pøeji dìtem i rodièùm vytrvalost a
nìkdy i pevné nervy pøi dalších fotbalových
krùècích.
Jistì nelichotivá je práce výboru oddílu
kopané, který je témìø nefunkèní, a také
spolupráce se sponzory je na mrtvém bodì. Všichni víme, jak je dnes sport drahý, ale jen málo lidí
pochopilo, že penìzùm je tøeba jít naproti a nejen
si stìžovat, že chybí.
Na závìr bych chtìl podìkovat obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a panu starostovi
nejen za podporu, ale i za obìtavou práci pøi
opravì støechy kabin znièené vichøicí, dále všem
lidem v obci popøát hodnì zdraví a štìstí v roce
2005 a hlavnì vìtší soudržnost a ménì nenávisti,
s kterou se v této obci tak èasto setkáváme.
- pøedseda oddílu kopané Pokorný J. ml.

Š a c h y
Tak a máme šachovou sezónu v plném proudu. Rád pøiznávám, že letošní zaèátek nám vyšel tak, že pøedèil všechna naše oèekávání. Také kdo by
oèekával, že po 3 odehraných kolech se usadíme vèele naší krajské soutìže - východ.
V prvním kole jsme deklasovali v domácím prostøedí družstvo z Mistrovic 5:0. V dalším zápase jsme nastoupili v Ústí nad Orlicí proti místnímu
družstvu E a zvítìzili pøekvapivì hladce také 5:0. Ve tøetím kole jsme pøivítali silného soupeøe z Linhartic, který v minulém roèníku u nás zvítìzil 4,5 : 0,5. Myslím, že byli trochu zklamaní, když si odváželi prohru 2:3. V následujícím 4. kole jsme zajeli do Lanškrouna, kde jsme nastoupili proti místnímu ambiciosnímu
TROPIC A a po vyrovnaném boji uhráli i vyrovnaný výsledek. Jelikož ale prozatím druhý a velmi silný tým Polièky D v odloženém zápase porazil Horní
Èermnou, propadli jsme se až na druhou pozici.
Zápas podzimu, zápas o vedoucí pozici jsme sehráli právì s družstvem Polièky v domácím prostøedí dne 19. 12. 2004. Po velmi vyrovnaném souboji, kde se opìt potvrdilo, že na mužstva z popøedí tabulky umíme zahrát, jsme zvítìzili opìt neèekanì výraznì v pomìru 4 : 1, a vrátili se do èela tabulky. Chtìl
bych podotknout, že na tomto souètu úspìchu mají velký podíl naše letní "posily" a také v neposlední øadì o nìco lepší hra našich tradièních reprezentantù.
Po seètení podzimních výkonù mohu s radostí konstatovat, že jsme se nejenom stali "podzimními vítìzi" Krajské soutìže východ, ale ovládli jsme i poøadí jednotlivcù.
- za šachový oddíl Josef Racek

Ta b u l k a p o 5 . k o l e
1. Sokol Nìmèice
2. Štefanydes Polièka D
3. ŠK Linhartice
4. TROPIC Lanškroun A
5. TJ Lanškroun C
6. SK Žamberk D
7. ŠO K a. s. Kunvald C
8. Jiskra Ústí nad Orlicí E
9. Sokol Horní Èermná B
10. Sokol Mistrovice
11. TROPIC Lanškroun B

5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5

4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
3
3
4
3
5

9
8
8
7
6
4
2
2
2
2
0

Poøadí jednotlivcù
19,5 : 5,5
16,5 : 8,5
16 : 9
16 : 9
11,5 : 8,5
9,5 : 10,5
8 : 12
6 : 14
7,5 : 17,5
5 : 15
9,5 : 15,5

1. Racek Josef
Sokol Nìmèice
4.0 / 4 100 %
2. Šenkýø František
ŠK Linhartice
4.0 / 4 100 %
3. Zeman Arnošt
Štefanydes Polièka D 4.0 / 5
80 %
4. Pìkník Milan
Sokol Nìmèice
3.5 / 4 87,5 %
5. Palla Stanislav
TROPIC Lanškroun A 3.5 / 4 87,5 %
_____________________________________________________________
8. Pail Milan
Sokol Nìmèice
3.0 / 3
100 %
10. Hùlka Libor
Sokol Nìmèice
3.0 / 3
100 %
20. Dìdourek Stanislav Sokol Nìmèice
2.0 / 2
100 %
32. Dubišar Jiøí
Sokol Nìmèice
1.5 / 2
75 %
42. Myška František
Sokol Nìmèice
1.0 / 1
100 %
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