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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a máme tu opět čas předvánoční, který je
charakteristický tradičním shonem, kupováním dárků na poslední chvíli,
masivními mediálními kampaněmi na prodej čehokoliv a v neposlední řadě i
vůní pečeného cukroví, kterým si vylepšujeme koncem roku celoroční zdravou
výživu.
Také na našem úřadě se tradičně snažíme stihnout věci, které se
neustále posunovaly, protože na ně neustále nebyl čas, a mít co nejméně
dluhů do Nového roku.
V současné době jsou vyúčtovány některé dotace, či granty. Jedná
se o zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci ČOV v Němčicích
a školní ekologické centrum v Základní škole Němčice. Následovat bude vyúčtování dotací na zřízení internetového pracoviště ve Zhoři, na opravu místních
komunikací, a na projekt oživlých lidových řemesel v Základní škole Němčice.
Komplikace nastaly při realizaci oprav místních komunikací (MK), a
to především oproti minulým rokům dosti brzkému příchodu trvalejší zimy, ale
snad si s tím nějakým způsobem zdárně poradíme. Abychom se takovéto
situaci napříště vyhnuli, bude schválen již vícekrát zmiňovaný plán oprav místních komunikací. Dle předloženého návrhu je potřeba na opravy valné většiny
MK zapotřebí cca 17 mil. Kč. Kde je vzít? To v tuhle chvíli ještě přesně nevím,
ale mám již určitou představu, kterým směrem se vydat. Pro příští rok počítám,
že do oprav MK bude opět vložena částka cca do 1 mil. kč. Právě tento rok
2006 bych chtěl využít k zajištění potřebných dokladů, především pro zpracování jednoduché projektové dokumentace a provedení přípravných prací pro
podání žádosti o finanční podporu směřovanou na roky 2007 a dále. Dále jsem
přesvědčen, že úpravy v potřebném rozsahu je potřeba i vzhledem k dalším
obchodnětechnickým okolnostem, provést v rozmezí pěti let. A nebude to
jednoduché, protože jak jsem se již nechal slyšet, období konsolidace a klídku
skončilo. Jsem realista, a proto budeme hledat takové možnosti a modely
financování, které by v přijatelné míře zatížily obecní rozpočet a aby se
neopakovala situace z let budování kanalizace, dostavby Kulturního domu a
plynofikace středu obce, včetně plynofikace kotelen obecních objektů. Proč to
připomínám, protože stojíme opět na prahu, jak doufám, dalšího investičního
období. O opravách místních komunikací jsem již hovořil, ale více či méně
paralelně se připravuje realizace rekonstrukce ČOV v Němčicích a výstavba I.
etapy protipovodňového opatření.
Rekonstrukce ČOV, v případě že nedojde ke komplikacím a podaříli se nám zajistit finanční podporu, by mohla být realizována již v následujícím
roce 2006.
Nacházíme se zde ve fázi prací na stavebním povolení a přípravě
žádosti o finanční podporu, která vzhledem k objemu zakázky bude směřována na Pardubický kraj. Projdeme-li úspěšně tímto úskalím, bude následovat
výběrové řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace.
V případě protipovodňových opatření se zahajují práce na projektové dokumentaci pro územní řízení a zkoumá se možnost zajištění finančních
zdrojů jak pro dopracování dalších a souvisejících dokumentů a činností, tak i
pro vlastní realizaci stavby. Tady pouze připomínám, že se jedná o časově a
finančně náročný projekt, který je velmi významný pro obec z důvodů jejího
zabezpečení. V první etapě hovoříme o výstavbě ,,mokrého poldru" na Člupku, úpravách toku Zlatý pásek, umístění hlásného systému a staveb souvisejících. Následovat by měla etapa druhá, která by vhodně doplnila tento páteřní
systém o zajištění proti přívalovým dešťům a o zpomalení odtoku těchto vod
dále po směru vodního toku.
Já nechci ještě hodnotit úspěchy či neúspěchy letošního roku, to si
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nechám do příštího čísla, ale již teď je patrné, že něco určitě nestihneme.
Jedná se například o dokončení kanalizace na Člupku a úpravou horního
plácku ve Zhoři. Snad to ještě jednu zimu přežijeme. Vzniklo to především již
zmiňovaným relativně brzkým příchodem zimy a také přiznanou dotací na
úpravu veřejného prostranství v Němčicích. Již jsem slyšel názory, že to jsou
vyhozené peníze, že by jich bylo potřeba jinde apod. Já tento názor nesdílím,
protože přesně takhle jsme donedávna postupovali (viz kanalizace, KD, plyn,
atd.) a výsledkem jsou zničené místní komunikace, a zanedbaná obec vůbec.
O to zanedbání se ovšem rád podělím se všemi občany. Na toto téma nás
navštívila jedna občanka při zasedání zastupitelstva a já jsem rád, že tak učinila, protože je třeba prezentovat své názory tam, kde se tak dělat má a ne
někde za rohem u piva. Jednalo se o údržbě veřejné zeleně a tím i o Nerudovské otázce ,,kam s ní”? Ano kam se zelenou hmotou (tráva, křoviny, listí).
Od roku 2006 by měl být spuštěn systém BRKO (biologicky rozložitelný odpad)
v rámci Mikroregionu Litomyšlsko. Jednoduše řečeno spočívá v tom, že bude
odebírána zelená hmota od obce (obec i občané) a vložena na shromaždiště,
kde bude určenou technologií kompostována. Pro občana z toho vyplývá
možnost využití tohoto systému, které spočívá v tom, že v daných termínech
budou umísťovány na předem určená místa kontejnery na již výše specifikovanou zelenou hmotu. Jediný problém vidím ve skutečnosti, že do kontejneru
může přijít čerstvě nasekaná tráva, nesmí být zapařená a zahnívající, to je
požadavek následující zpracovatelské technologie. Kontejner bude umístěn
pouze krátce, max. v rozmezí 1-2 dnů, na daném místě. Ale vše je teprve ve
fázi přípravy. Možnost máme, je třeba pro to něco v rámci své pohodlnosti
udělat a možnost využít.
Byl bych rád, aby se nám podařilo v příštím roce dokončit nebo
rozhýbat některé rozestavěné záležitosti (chodník, sportoviště…). Jak již jsem
mnohokrát opakoval, důraz bude kladen na úpravu a vzhled obce, což jsme
letos trochu podcenili. Rád bych Vás opět vyzval k případné komunikaci se
mnou i s členy zastupitelstva. Je to pro nás velmi důležité a i když nebude v
naší moci vám někdy vyjít vstříc, je pozitivní o věci (věcech) mluvit a objasnit
si názor, možnosti, a okolnosti související.
Život na venkově není vůbec jednoduchý. Zasvěcení vědí, že na
venkově žije cca 23% obyvatel a tento venkov obsahuje cca 90% území naší
republiky. Cítíte ten obrovský rozpor? Venkov a to nejenom obce a občané, ale
i podnikatelé v zemědělství a další subjekty udržují pro tento stát 90% jeho
území. A co za to máme, řádně nižší příjmy na občana ( Praha cca 26
tisíc/občana, my cca. 4,5 tisíc/občana - týka se daňových příjmů ) a tím i roli
občana nějaké III. až IV. kategorie. Nevděk vládne světem a nebudeme si kazit
příjemné předvánoční období. K této velmi složité problematice, tj. k budoucnosti malých obcí se můžeme vrátit na některém z veřejných zasedání, s
kterým počítám z kraje příštího roku, až budeme moci hodnotit tento rok a
plánovat činnosti na rok 2006.
Přiznejme si, že zase tak špatné to není a každý máme svou vlastní volbu, vždy ráno před sebou. Když ráno vstaneme, tak si všichni můžeme
vybrat, a to: bude dneska dobrý den nebo špatný den, budu mít dobrou náladu
nebo tu zlou. Já se snažím přiklánět k té první volbě a mít každý den dobrý a
mít i dobrou náladu. To není z mé hlavy, někde jsem to nedávno četl.
A tak závěrem bych vám chtěl všem popřát příjemné prožití
vánočních svátků, bohatou nadílku pod stromečkem, veselého a bouřlivého
Silvestra, a také hlavně to, aby si každý jeden z nás mohl říct, že tento rok
2005 byl pro něho rokem dobrým.
PS: Doufám že se nám nepovede ten loňský trik, a že tyto listy dostanete
opravdu ještě letos a ne až příští rok.
- Ing. Josef Racek, starosta

Z jednání Obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se

v období 10/2005 - 12/2005 sešlo celkem 4x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

1 roku. Dále schválilo zajištění úvěru 1 ks blankosměnky.
aktualizovaný volební řád školské rady Základní školy Němčice, okres Ústí
nad Orlicí. Dále do pozice zástupce zřizovatele v radě školy potvrdilo paní Mgr.
Danu Urbánkovou.
prodej části p.p.KNč. 1691/10, části parcely o výměře 33 m2 , podle žádosti
č.j. 113/05 z 9. 3. 2005, dle předložené kupní smlouvy z 26. 10. 2005, a to za
cenu 21,- Kč/ m2, tedy za celkovou kupní cenu 693,- Kč. Záměr obce, prodej

C smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko ve věci projektu: Centrální veřejné C
prostranství obcí Mikroregionu Litomyšlsko, akce Němčice - obnova návsi.
C smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace C
z POV 2005 na realizaci akce Němčice - obnova návsi, ve výši 28.700,- Kč
C smlouvu o koupi p.p.PKč. 761/1 o výměře 2025 m . Cena byla stanovena
2

dohodou ve výši 2,- Kč/ m2, tedy celková cena za kupovaný pozemek je
4.050,- Kč.
předběžně prodej části p.p.KNč. 346/2 o výměře 300 m2 , za cenu 4,94 Kč/
m2, tedy za celkovou cenu 1.482,- Kč.
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s příslušnou ochranou na
p.p.KNč. 365/2 v Němčicích. Vrt bude proveden na náklady žadatele.
Majetkoprávní vypořádání bude provedeno následně.
úpravu části cesty, p.p.KNč. 506 v k.ú. Zhoř, úpravu pro průjezd stavební
techniky a nákladních aut ke stavbě na p.p.KNč. 58/3 a 58/2 ve Zhoři. Úpravu
provede stavebník na své náklady.
skácení jednoho jasanu na p.p.KNč. 55, u domu č.p. 75, v Němčicích s
uložením náhradní výsadby. Žadatel předloží návrh výsadby do 31. 10. 2005.
po projednání došlých žádostí, seznam uchazečů o místo administrativní
pracovnice, kteří budou přizváni dne 14. 9. 2005 k osobnímu jednání.
předložený návrh na způsob realizace a financování BRKO (biologicky
rozložitelný komunální odpad). Bude nutné řádně vysvětlit občanům ukládání
trávy, listí a štěpků do přistavovaných kontejnerů
výroční zprávu ZŠ Němčice, okres Ústí nad Orlicí, za školní rok 2004 -2005
rozpočtovou změnu č. 4 obce Němčice
nájemní smlouvu na pronájem některých obecních pozemků p. Z. Pokornému, Němčice 101.
zahájení jednání ve věci případného odkupu starého mlynářského náhonu
p.p.KNč. 1721 v Němčicích.
zvláštní užívání obecní komunikace, překop komunikace, ve Zhoři, dle
žádosti č.j. 448/05 z 20. 9. 2005.
napojení na dešťovou kanalizaci na Člupku, dle žádosti č.j. 455/05 z 26. 9.
2005.
přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky v Ústí nad Orlicí ve výši
280.000,- Kč, na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků, na dobu
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předmětné nemovitosti, byl řádně zveřejněn před projednáním v zastupitelstvu
obce na úřední desce obce Němčice v době od 5. 9. 2005 do 12. 10. 2005.
prodej části p.p.KNč. 346/2, části parcely o výměře 300 m2, dle předložené
kupní smlouvy z 26. 10. 2005, a to za cenu stanovenou v závislosti na BPEJ
a sousedství katastru města Česká Třebová, dle předloženého výpočtu, tedy
za celkovou cenu 2.774,- Kč. Záměr obce, prodej předmětné nemovitosti, byl
řádně zveřejněn před projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce obce
Němčice v době od 9.9. 2005 do 12.10.2005
přidělení bytu v domě č.p. 107 v Němčicích nájemci restaurace Kulturního
domu v Němčicích, žádost č.j. 497/05 z 18. 10. 2005, jako bytu služebního,
pronájem na dobu určitou, tj. 1 rok, s možností dalšího pronájmu po dobu
trvání nájmu restaurace Kulturního domu při úhradě všech, z obou nájmů
vyplývajících závazků.
upravený, konečný návrh grafického zpracování obecních symbolů, tj.
obecního znaku a praporu. Dále schválilo zaslání žádosti o schválení obecních symbolů. Podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny PČR.
podání žádosti o přešetření poškozené lípy na rozhraní p.p.KNč.143/1 a
486/1 v Němčicích, místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové, podání k
české inspekci životního prostředí v Hradci Králové.
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Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D

skácení 3 ks jasanů mezi domy č.p. 52 a č.p.43 v Němčicích

Pro zájemce připomínáme, že zápis z každého zasedání Obecního zastupitelstva je vyvěšován na úřední desce a zároveň je možné v úředních
hodinách osobně nahlédnout do Knihy zápisů ze zasedání OZ.
-OÚ

PØEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMÙ PARDUBICKÉHO KRAJE PRO ROK 2006

POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTŮ
Výše grantu: max. 75% nákladů pořizované etapy, min. 20 tis. Kč, max. 150 tis. Kč

BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
Výše grantu: max. 48% nákladů projektu, max. 1 mil. Kč

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ZVÝŠENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Výše grantu: max. 48% nákladů projektu, max. 150 tis. Kč
TVORBA PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU
Výše grantu: max. 48% nákladů na dokumentaci, min. 15 tis. Kč, max. 300 tis. Kč
REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ OBCÍ V PROBLÉMOVÝCH
MIKROREGIONECH
Výše grantu: max. 50% přijatelných nákladů, max. 1 mil. Kč

ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
(ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ) OBCÍ DO 2000 OBYVATEL
max. dotace 70%, obce musí prokázat vlastní zdroje ve výši 30% nákladů stavby.
Dotace na pořízení projektové dokumentace max. 70%, max. 250 tis. Kč.
PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Výše grantu: max. 200 tis. Kč, min. 10% spoluúčast žadatele
PŘÍMÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
Výše grantu: max. 100 tis. Kč

AKCE PRO OBECNOU VEŘEJNOST
Výše grantu: max. 100 tis. Kč

PROGRAM PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výše grantu: min. 5 000,-, max. 100 000,- Kč, spoluúčast min. 10%

PODPORA PROGRAMŮ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Výše grantu: max. 70% uznatelných nákladů

PODPORA PROGRAMŮ ZDRAVOTNÍ POLITIKY KRAJE
Výše grantu: spoluúčast min. 10%

PROGRAM PODPORY KULTURNÍCH AKTIVIT
Výše grantu: min. 5 000,- Kč, max. 75% skutečně vynaložených nákladů
PROGRAM PODPORY INTERNETIZACE KNIHOVEN
Výše grantu: podprogram A) max. 90% (max. 25 tis. Kč pro jednu knihovnu)

Obecní poplatky
v roce 2006
16.1.2006 - 27.1.2006

X
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Svoz TKO: 440 Kč/osobu

Oznámení
veřejnou vyhláškou
o vystavení návrhu Územního plánu
velkého územního celku Pardubického kraje

Dokument bude vystaven k veřejobčané důchodci nému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů
1. pes
80 Kč
60 Kč od 23.12.2005 - 23.1.2006 na těchto
2. a další 120 Kč 120 Kč
místech:
- Krajský úřad Prdubice, Komenského
nám. 125, Pardubice
19.6.2006 - 30.6.2006
- Městský úřad v České Třebové,
Staré náměstí 78, Česká Třebová
Vodné: 23,50 Kč/m3
- www.pardubickykraj.cz
- KÚ

Platnost a výměna občanských průkazů

Terénní úpravy v centru obce

Jak již jistě mnozí z Vás zaznamenali, začal postupně měnit vzhled středu
Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. ledna obce. Postupně dochází k úpravám stávající výsadby, likvidaci některých nevhodných
2005 stanovilo lhůty pro výměnu občanských průkazů.
rostlin a k výsadbě nových. Zároveň s těmito změnami bylo vybudováno veřejné
osvětlení v úseku parku.
Platnost občanských průkazů
Vylepšení vzhlevObčanským průkazům bez strojově čitelných údajů, vydaným do du bylo již dlouho před31.12.1994 končí platnost dnem 31.12.2005, i když je v nich vyz- mětem diskuzí v Obecním
načena platnost "BEZ OMEZENÍ".
zastupitelstvu, bohužel se
Držitelé těchto průkazů jsou povinni požádat o výměnu do vždy
našlo
něco
30.11.2005.
důležitějšího a tak se věc
stále odkládala. Situace se
vObčanským průkazům, vydaným do 31.12.1996 končí platnost však změnila letos, když
dnem 31.12.2006. Držitelé těchto průkazů jsou povinni požádat o obec obdržela účelovou
výměnu do 30.11.2006.
dotaci na parkové úpravy v
centru. Na základě toho byl
vObčanským průkazům, vydaným do 31.12.1998 končí platnost
dnem 31.12.2007. Držitelé těchto průkazů jsou povinni požádat o
vypracován profesionálním
výměnu do 30.11.2007.
zahradním architektem projekt na parkové úpravy v
vObčanským průkazům, vydaným do 31.12.2003 končí platnost
centru Němčic a Člupku.
dnem 31.12.2008. Držitelé těchto průkazů jsou povinni požádat o
Podle zpracovaného návrhu
výměnu do 30.11.2008.
byla již část úprav realizována a zbytek bude proveden
Výměna občanského průkazu
na jaře příštího roku.
Výměna občanského průkazu je zdarma (bez správního poplatku.)
Na obrázcích je stav
výsadby po několika letech.
Občan k výměně předloží:
- F. Šauer
- vyplněnou žádost o vydání OP (obdrží v kanceláři OÚ)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
A ještě jednu poznámku závěrem. Při parkových úpravách byla kromě jiného
- dosavadní občanský průkaz
vysazena společně se smrky i jedna z borovic. Věřte, nevěřte, ale již si stačila sama
popřípadě další doklady, potvrzuící zapisované údaje, tzn. rodný list polámat a olámat pár větví, protože žádné z našich hodných dětiček by tohoto vandal(ženatí, vdané), rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci ského činu při stavění sněhuláka nebylo schopno. Jen doufám, že to stromek přežije a
(rozvedení), úmrtní list manžela/manželky (ovdovělí), rodné listy dětí svými ulámanými větvi (Šimek a Grossmann) nám bude i nadále mávat a připomínat
(pro zápis dětí do OP), diplom (pro zápis akademického titulu)
stav naší invalidní společnosti.Někdo si řekne banalita, ale já si myslím, že tady vše
začíná a jednoho to dost mrzí.
- Ing. Josef Racek, starosta
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FÓRUM

Rádi bychom se pokusili otevřít novou kapitolu jak v činnosti samotného úřadu, tak i novou kapitolu v tomto našem zpravodaji. Chceme dát prostor všem, kteří se ještě zajímají o život v naší obci, dát prostor k všeobecné
diskusi k aktuálním i připravovaným tématům, k aktivitám, které ovlivňují nebo
budoucnu mohou výrazným způsobem ovlivnit život v naší obci.
Cíle tohoto fóra:
- Znát názor občanů obce k různým činnostem a záležitostem současným
i budoucím, které jsou spojeny s dalším rozvojem obce.
- Snaha přiblížit a objasnit okolnosti obecních záležitostí, neboť ne vše je
ve skutečnosti tak, jak to na první pohled vypadá
- Směřovat rozvoj obce tam, kam si občané přejí
Byli bychom rádi, aby návrhy, příspěvky a připomínky, tedy diskuse
proběhla jak písemnou formou (tento diskusní listek), tak formou e-diskuse (na
adresách nemcice@uo.cz, racekj@uo.cz). Její výsledky budou následně
prezentovány na stránkách našeho zpravodaje.
Jsem přesvědčen, že silně pokulhávající komunikaci mezi obcí,
obecním úřadem, zastupitelstvem obce a občany, je načase probudit. Není co
ztratit, lze pouze mnoho získat.

ZKUSTE SE I VY ZAPOJIT DO ROZVOJE OBCE
1) Program obnovy vesnice
- rekonstrukce ČOV…………………………………....… 5 mil Kč
- dostavba sportovníhoa reálu………………………… 0,6 mil Kč
- dostavba chodníku na dolní Němče…….………….. 0,8 mil Kč
- výstavba 6 nájemních bytů na MŠ………………….... 6 mil Kč
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- výstavba 4 nájemních bytů na ŠJ……………...…… 4,5 mil Kč
- příprava území k výstavbě RD (cca 15 RD)..……… 2,5 mil Kč
- opravy místních komunikací……………………………17 mil Kč
- protipovodňová opatření…………………….………… 35 mil Kč
- zprovoznění rozhlasu………………………………... 0,15 mil Kč
- dalši plynofikace ( etapy II-IV )…………………… cca 8 mil Kč
- chodník ve Zhoři…………………………………….. cca 1 mil Kč
- údržba zeleně ………………………………………… průběžně
- roubená hospoda č.p. 98 v Němčicích, dokončení rekonstrukce, využití
2) Využití prázdných objektů
- bývalá školní jídelna č.p. 23 v Němčicích
- bývalá kotelna školského areálu (nyní slouží pro zimní údržbu)
- bývala škola č.p. 26 ve Zhoři
- bývalá prodejna č.p.102 ve Zhoři
- roubená hospoda č.p. 98 v Němčicích
3) Jakým způsobem udržovat v obci veřejnou zeleň
- obec s pomocí občanů
- obec s pomocí občanů a s finanční podporou občanům
( jakou formou - plošná podpora, cílené odměny)
- obec s pomocí občanů bez finanční podpory
- obec bez pomoci občanů

4) Chceme jednoduchá dětská hřiště na obnovených veřejných protranstvích
v Němčicích, Člupku a Zhoři
5) Diskuse k činnosti obce a obecního úřadu
- co je dobré nebo k čemu jsou připomínky
- přiblížení problematiky obecních záležitostí občanům
6) Vlastní náměty

Městské muzeum Česká Třebová

9. - 31. prosince 2005

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Nad Betlémem vyšla hvězda

Vernisáž 9. prosince 2005 v 17.00 hodin v malém sále KC
Otevřeno denně 9 - 12 a 14 - 17 hodin s těmito výjimkami:
24. prosince od 9 do 12 hodin
25. prosince od 14 do 17 hodin
26. prosince od 14 do 17 hodin
31. prosince od 9 do 12 hodin

Vážení čtenáři,

tak už se nám nastěhoval tiskařský šotek i do těchto
našich malých “novin”. Možná, někteří z Vás zaznamenali závažný
překlep v nadpisu článku o oslavách výročí založení místního
hasičského sboru, kde bylo uvedeno, že se jedná o 130. výročí.
Přestože dále v textu již bylo správně 120. výročí, se hasičům za překlep
omlouváme.

m

Vánoční výstava

Základní škola ve spolupráci s rodiči uspořádala
vánoční výstavu v Kulturním domě v Němčicích. Výstava začala v
pátek 9.12. vystoupením "Školního dívčího sboru" a pokračovala v
Výstava betlémů v depozitáři městského muzea na náměstí 17. listopadu 2005 sobotu a v neděli. V době předvánočního shonu to bylo velmi příbude přístupna 25. a 26. prosince od 14 do 17 hodin
jemné pozastavení. Také to byl podnět k přemýšlení o tom, že
vánoce by neměly být hlavně svátky konzumu, ale především
svátky vzájemného porozumění a naslouchání jeden druhému. To hlavně nám
mělo připomenout vystoupení děvčátek, která působila velmi něžně, čistě a v
potemnělém sálu až étericky.
Po krásném, dojímavém zpěvu jsme si mohli - již za světla, prohléd31.12. So SZMKT
Silvestrovské vážení
nout celou výstavu. Vše bylo umně a vkusně uspořádáno. Spousta nápadů a
především práce (se kterou vypomohli jistě i rodiče) svědčí o tom, že všichni
31.12. So SDH
Silvestr 2005
zúčastnění pojali tuto výstavu velmi vážně. Návštěvníci jistě uvítali možnost
7.1.
So Sokol
Turnaj ve stolním tenisu
nakoupit si přímo na místě výrobky našich dětí. Velice zaujala batikovaná trička
15.1. Ne Šipkaři
AK komáři Opatov
a pracné obrázky na okna, které se prodávaly téměř samy. Vše dohromady to
na návštěvníky působilo příjemným předvánočním dojmem.
21.1. So Obec
Obecní ples
Myslím, že všechny děti a hlavně paní učitelky si zaslouží náš dík za
5.2.
Ne Šipkaři
Liga Vyjímečných Svitavy
to, že něco takového uspořádaly. Největším poděkováním ale určitě byla vysoká
11.2.
So Ochotníci Divadelní ples
návštěvnost, což u nás zase není tak obvyklé.
Takové akce mě stále utvrzují v tom, že naše škola, ač
18.2. Ne SDH
Maškarní ples
malá a venkovská, je pro naše nejmenší určitě lepším
26.2. Ne Šipkaři
Brouci koclířov
začátkem, než velká a neosobní škola ve městě. I proto bych
12.3. Ne Šipkaři
Kopečkáři Dětřichov
chtěla naší škole popřát ještě mnoho takovýchto akcí a hlavně
18.3. So Šipkaři
Sokec bozak
hodně úspěchů jejich žákům a všem, kteří se na nich podílejí.
- ZŠ
26.3. Ne Šipkaři
Ajeto Svitavy

y

Kalendář akcí
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DISKUSNÍ LÍSTEK
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Oblast 1) Program obnovy vesnice
2) Využití prázdných objektů
3) Údržba veřejné zeleně
4) Dětské hřiště
5) Činnost obce, obecního úřadu
6) Vlastní námět …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
V Němčicích dne

Jméno ………………………
Podpis ………………………

Své názory a připomínky můžete vhazovat do schránky Zlatého pásku na Obecním úřadě.
Za svůj názor se nikdo nemusí stydět

Spolek divadelních ochotníkù ŠLÉGL Nìmèice
OCHOTNICKÉ HODNOCENÍ

Blíží se konec roku, a my začínáme hodnotit, zda jsme v letošním
roce splnili vše, co jsme chtěli. Plán naší činnosti byl:
- uspořádat 4. Divadelní ples
- zahrát v Dolní Dobrouči divadelní představení "Rajčatům se letos nedaří"
- pozvat alespoň jednoho hosta s divadelním představením
- pomoci MŠ při přípravě dětského karnevalu
- uspořádat zájezd do Brna na divadlo
- připravit již tradičního "Oskarla"
- připravit další premiéru našeho divadla
- koupit koberec na jeviště a dřevěné schodiště
- zajistit novou oponu.
Z tohoto neskromného plánu jsme zatím nesplnili dvě položky.
Zbývá nalepit koberec na dřevěné schodiště za jevištěm a vyrobit nové
uchycení opony a novou oponu. Schodiště dokončíme ještě do konce roku, ale
oponu musíme přesunout na rok příští, jelikož firma, která by měla vyrobit
nové uchycení opony, měla v letošním roce moc zakázek a tak nám toto přislíbila na zimní období roku 2006. Navíc jsme sehráli v Němčicích dernieru představení "Rajčatům se letos nedaří".
Z pohledu předsedy spolku jsem velice spokojený, protože vím, že
ochotníci jsou pracovití a když jde o přípravu akce, vždy přijde dostatek lidí a
práce se vždy podaří splnit.
Rád bych se s Vámi ale podělil o starosti s udržováním výbavy
jeviště. Opona a veškeré další zařízení jeviště je majetkem Spolku. Ve smlou-

k zamyšlení...

Vzhledem k tomu, že se nám opět blíží nějaké volby, předkládám Vám
k zamyšlení článek o tom, jak s demokacií nakládají na západ od nás. Ano, v těch
demokratických státech, které nám naši zvolení zástupci prezentují jako vzory!
Osobně bych si nedělal iluze o tom, že technologie moci používaná v
naší zemi je snad založena na jiných pricipech. Podobnost popisovaných postupů a okolní reality je příliš nápadná.
Až Vás zase některý z politiků bude z televizní obrazovky nebo tribuny
přesvědčovat, že je tu pro Vás, vzpomeňte si na následující dva odstavce.

Public relations - metoda na zkrocení stáda

®

vě o užívání sálu s OU máme dohodu, že jej budou
využívat i ostatní nájemci sálu. Problém je ale v tom, že
někteří nájemci se k našemu zařízení chovají velice macešsky, a tím nám
vznikají škody. Jsou sice i nájemci kteří se ke způsobeným škodám hlásí a jsou
ochotni je zaplatit, ale zajistit opravu a dát vše dohromady zůstává na nás.
Jelikož jsme dobrovolná organizace, stojí nás to zbytečné hodiny práce navíc
v našem volnu. Proto by nebylo od věci, chovat se k vybavení jeviště a sálu tak,
aby nebylo nutné se častými opravami zabývat. Všechny látky na jevišti se dají
šetrně posunout tak, aby se po nich nešlapalo, nebo aby se při manipulaci
nepotrhaly. Je samozřejmé, že by se na jevišti nemělo kouřit, ale bohužel tomu
tak není.
Ještě bych se chtěl zmínit o sehraném představení "Dědoušek si
namlouvá", které režírovala paní Jana Klementová. Odehráli jsme dvě představení které shlédlo jenom 219 diváků. Je mi moc líto, že jsem v hledišti viděl
víc diváků přespolních než Němčických. Na jednu stranu je dobře, že se o nás
ví i mimo hranice obce, ale přesto bychom rádi viděli v hledišti více našich
diváků.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem ochotníkům a příznivcům
našeho spolku za vykonanou práci a Vás ostatní pozvat na náš již 5. Divadelní ples, který bude 11. února. Jistě zde uvidíte opět zajímavé předtančení, které
připravuje Bóďa Vytlačil, bohatou tombolu a hlavně příjemnou zábavu
Také bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků,
pohodu a radost, do roku 2006 hodně zdraví a optimismu. Dobrou náladu se
Vám budeme snažit doplnit na našich akcích.
- Václav Kodytek

Výroba souhlasu (manufacturing consent) je pojem, který pochází z
pera amerického novináře Waltera Lippmana. V roce 1922 ve velmi vlivné knize
Veřejný názor (Public Opinion) označil tehdy nový pojem public relations, cílevědomé ovlivňování veřejnosti s použitím sociologických a psychologických technik,
za "revoluci v umění demokracie", kterou lze využít k "výrobě souhlasu". Jinými
slovy: metody public relations lze využít k manipulaci voličů. Jeho teorie
vycházela z premisy, že "ve správně fungující demokracii" existují tři skupiny
občanů: za prvé vládnoucí elita, za druhé vykonavatelé její moci a za třetí my
ostatní, velká většina občanů, které Lippman nazval "zmateným stádem". Ti
nemají šanci ovlivňovat dění kolem sebe. Za vhodného použití technik public relations mohou příslušníci prvních dvou skupin toto stádo zkrotit a duševně zvládnout.
Metody vymývání mozků se od té doby ještě zdokonalily. Dnes tvoří
public relations důležitou součást systému. Prakticky stejné metody výroby souhlasu dnes využívají politické strany, vlády i korporace. V případě firem je cílem
vytvořit poptávku spotřebitelů, kterou systém potřebuje jako sůl. V případě politických stran a veřejných institucí je cílem, aby veřejnost akceptovala vlastní
vyřazení z rozhodování. Americký mediální analytik Ben Bagdikian trefil hřebík na
hlavičku, když řekl, že "masová média nejen, že chrání systém, ovládaný stále
více korporacemi, ale okrádají veřejnost o možnost pochopit skutečný svět."
Stovky milionů voličů, známé jako zmatené stádo, dostávají od svých politických
vůdců subtilní signál: nepřemýšlejte. Přístup nazvaný řízení shora dolů (command-and-control leadership) je analogický, ale týká se nikoliv voličů, ale zaměstnanců. Žijeme v hierarchických systémech a očekáváme, že o všem rozhodne
šéf, specialista – prostě někdo chytřejší. Snažíme se vše kontrolovat "shora" –
cílem je management podniku, ale i přírody, a nakonec celé planety.
- převzato z internetu
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Vážení spoluobčané ,

dovolte mi, abych Vám i letos popřál bohatou
nadílku a hodně zdraví a štěstí do Nového roku.
Máme za sebou další rok a je čas bilancování. Něco
se podařilo, něco ne, ale nejdůležitější je pokračovat v práci bez ohledu na pochlebování, překážky, závist nebo
nepřátelství okolí. Každý sám za sebe musí být na konci roku
schopen před soudem svého svědomí obhájit vše
co udělal nebo neudělal. Přeji Vám, aby tato
bilance dopadla co nejlépe a to nejen letos, ale
i v letech příštích.
-ing. František Šauer, místostarosta

B

Spoleèenská kronika

V období od října do prosince

hhgg

se v naší obci narodili

Sršeň Tomáš Benedikt
Vytlačil Tadeáš

Němčice
Němčice

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea:
Jarešová Emílie
Halada Viktor
Povolný Ladislav
Fryauf Zdeněk
Ing. Rubek Lumír
Vávrová Květoslava
Suchánek Karel
Suchánek Stanislav

Němčice
Němčice
Němčice
Němčice
Zhoř
Člupek
Člupek
Němčice

91 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
60 let
60 let

hhgg

S b o r

d o b r o v o l n ý c h

Protože jsme dlouho neinformovali o dění v hasičském
sboru, přinášíme Vám souhrnný článek o průběhu celého roku.
Uspořádali jsme několik akcí a zúčastnili jsme se pěti soutěží.
Pálení čarodějnic bylo tento rok ozdobeno velkou
návštěvou a krásným počasím. Čarodějnici vyrobily děti ze základní školy. Tímto jim moc děkujeme a těšíme se že za rok
opět nějakou připraví. Na pouťové odpoledne se na nás počasí
trochu mračilo a tak odpoledne byla účast menší. Děti jsme
nakonec posháněly a
ty které přišly určitě
nelitovaly, protože se
o
jejich
zábavu
postaraly učitelky z
mateřské a základní
školy. K vidění bylo
umění kynologů a
leteckých modelářů z
Litomyšle a kdo chtěl
mohl si zastřílet na
střelnici. O hudbu se
stejně jako na pálení
čarodějnic postaralo
rádio Zhoř.
V letošním
roce jsme oslavili
120. výročí založení sboru. V pátek 2.9. byl v hasičské zbrojnici den otevřených dveří. Během dopoledne nás navštívily děti z
mateřské a základní školy. Vyzkoušely si rozvinutí a smotání
hadic, džberovou stříkačku, svezly se v zásahovém vozidle a
dozvěděly se něco o hasičské výzbroji a výstroji.
Po celé odpoledne byla k vidění výstavka hasičského
vybavení, dokumentů a fotografií z historie a současnosti SDH
Němčice. Kdo přišel včas mohl okusit sele na rožni (bohužel se
na všechny nedostalo - příště bude všeho dostatek). I přes
"malou poruchu" na výčepním zařízení se nám akce vesele protáhla až do brzkých ranních hodin.

Školka

Lampionový průvod

-

Jako již po mnoho let před tím, konal se 2.11. v
Němčicích lampionový průvod našich nejmenších spoluobčanů. O šesté hodině večerní se před místní školou sešlo
více než čtyřicet dětí, ti nejmenší v doprovodu rodičů, s
různobarevnými lampiony ať doma vyráběnými nebo
koupenými.
Průvod byl zahájen písničkou. Potom
se celý průvod vydal na cestu po vsi. Od školy
přešel kolem staré hospody a dále středem obce
kolem Obecního úřadu, koupaliště a Poulova mlýna. Odtud
pokračoval kolem hospůdky u Mašků cestou ke kravínům
JZD a dále kolem hřiště,
aby skončil na zahradě
místní školky. Cesta byla
zpestřena
několika
zastávkami vyplněnými
zpěvem
písniček
v
doprovodu kytary. Zahrada školky byla
vyzdobena
různě velikými
“dýňáčky”, což
byly vydlabané dýně se
svíčkami uvniř.
Na zahradě

b
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V sobotu po vydatném spánku nám v pět hodin začaly
přípravy na druhý den oslav. Ty jsme zahájili Netradiční
soutěží s příjezdem. Zúčastnilo se deset družstev. Již po třetí
za sebou zvítězilo družstvo z Dolního Újezda v čase 73 sekund,
naše družstvo skončilo na 7. místě v čase 91 sekund. Chuť
jsme si spravili suverénně prvním místem v pivní štafetě.
Odpoledne byla provedena ukázka zásahu z 30
metrové plošiny z HZS Svitavy. Dále byla k vidění moderní technika z HZS Litomyšl, chemický vůz z HZS Ústí nad
Orlicí, automobil "RN" z SDH Nedošín a naše
motorová stříkačka zn. Stratílek (r.v. 1932).
Další atrakcí byla exhibice mistra světa v
práskání bičem p. Jana Betlacha z České Třebové.
Večer se konala tradiční taneční zábava.
Po oba dva dny jsme byli spokojeni s vysokou účastí. Věříme, že se Vám oslavy výročí líbily
a že se na dalších námi pořádaných akcích
sejdeme alespoň v takovém počtu. Děkujeme
všem sponzorům a těm kteří nám pomáhali jak s
přípravami tak s vlastním průběhem akcí.
Na závěr Vám chceme popřát šťastné a
veselé prožití svátků vánočních a hodně zdraví a
úspěchů v Novém roce.
- SDH J.G.Veselý. ml. a J. Suchánek.

Soutěže 2005

Soutěž
Okrsková soutěž Dolní Sloupnice
Noční útok proti sjezdovce Přívrat
O putovní pohár obce Nedošína
Soutěž o Dolnoújezdský pohár
N. h. soutěž Němčice

Datum
Umístění Čas
Účastníků
14.5.2005
6
N.P.
6
28.5. 2005
54
0:52:80
60
4.6. 2005
6
89
9
18.6.2005
10
204 *
12
3.9. 2005
7
91
10

N.P.- neplatný pokus
* součet štafety a útoku

Základní škola

školky předváděly děti své lampionky v pestém reji. Že se
Miloš Kratochvíl
bylo na co dívat dokumentuje obrázek.
Koleda
Velkým překvapením pro všechny byl ohňostroj
který nebyl “na ofiálním programu”. Šuškalo se, že ho mají
Co bylo, bylo…
na svědomí nyní již poněkud odrostlí absolventi zdejší
Je čas usmíření.
Mateřské školy. Ať to byl kdo chtěl, zůstal nepoznán, ale za Vánoční zvon
svoji překvapivou akci byl odměněn spontáním potleskem zní bílou kravšech přítomných.
jinou.
Co říci na závěr? Snad jenom, že počasí bylo
listopadové, nepršelo sice, ale zem už docela studila a vítr Je čas kdy můžeš
za vesnicí nepříjemně zaštipoval. Přesto si myslím, že to
koupit odpuštění
stálo za to. Za rok nashledanou.
větvičkou jmelí,
- F. Š.
kapří šupinou.
Co bylo, bylo…
Teď je všude bílo.
Sníh tady ale
není na stálo!
Mám jedno
přání:
Až přijde čas
tání,
aby v nás
odpouštění
zůstalo.

N O VÝ

NÁZEV

Š K O LY

V souvislosti s vydáním nového školského zákona v roce 2005 musí naše škola změnit svůj název, protože podle stávajících předpisů musí být v názvu obsaženy všechny typy škol, tedy i škola mateřská. Protože jsme školským zařízením pro malé
děti, zvažovali jsme možnost motivačního názvu, který by se dětem líbil.Současně s názvem jsme připravovali i logo školy.

Rodiče a děti dostali k posouzení tyto názvy
1) Základní škola a mateřská škola Sedmikráska, Němčice 114
2) Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, Němčice 114
3) Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114
4) Základní škola a mateřská škola Němčice 114
okres Ústí nad Orlicí (bez motivačního názvu)

Zvítězil návrh č.3 - počtem 31 hlasů.
Nový název školy vstoupí v platnost od 1.1.2006
-Lydie Věnečková

Umìní naslouchat

Umět naslouchat je první povinností lásky. Naslouchání není jen
právem, ale také "povinností" rodičů. Pak objeví, že děti říkají zajímavé věci.
Zde je několik příkladů.
Dospělí žijí v naprostém protikladu. Říkají: "Nestrkej si prsty do
nosu!", ale potom to sami dělají. Říkají: "Nekuř!", a sami kouří. Říkají: "Nepij
alkohol!", a pak pijí jako duha. Říkají: "Běž vždycky brzo spát", a sami
ponocují. Zakazují se dívat na detektivky a kriminální filmy, ale sami zůstávají před televizí dlouho do noci. Čím jsou starší tím víc něco říkají a něco jiného
dělají. (Anna 12let)
Základní věcí výchovy je příklad. Děti rodiče milují a obdivují.
Pokud je vidí neustále unavené, v poklusu, netrpělivé a nezdvořilé, zcela jistě
se ve škole a potom i v životě budou chovat podobně. Mají-li rodiče o chování
svých dětí starost, měli by se nejdříve podívat na to, jak žijí sami. Nejlepší
způsob, jak pečovat o děti, je pečovat o sebe.

R

S p o r t

-

Maminko, musíš být šťastná, protože potom budu šťastná i já.
(Laura 5let)
Rodiče i děti rostou zároveň, štěstí jedněch je štěstím druhých. V
rodině nemůže nikdo říci: "Mě se to netýká."
Mami víš co? Já jsem se chtěla narodit právě proto, že jsem chtěla
takovou maminku, jako jsi ty! (Kristýna 4roky)
To znamená, že můžeme krok za krokem budovat štěstí těch, kdo
žijí s námi. Tak proč se do toho nepustit? Slova "Díky za to, že jsi" mají
obrovskou moc. Víš Tati, když jsem včera večer pořád brečel chtěl jsem od
tebe dostat pohlavek. Měl jsi mi pomoct přestat, protože já sám jsem to
neuměl zastavit! (Ondra 5let)
Děti "chtějí", abychom je napomínali a pomáhali jim se ovládat.
Dobře vědí, že dobré chování je důležitou a autentickou podobou lásky.
Ideální rodina: Tatínek nezvyšuje hlas. Maminka nebručí. Děti
dobrovolně pomáhají. Jenom kočka si může dělat co chce. (Katka 11let)
- Převzato z knihy: Šťastní rodiče (Bruno Ferrero)

V o l n ý

è a s

NÌMÈICKÁ
DRAKIÁDA

V neděli 9.10.2005 ve 2 hodiny odpoledne se konal na
novém fotbalovém hřišti druhý ročník Němčické drakiády. Počasí bylo velice
příznivé. Svítilo slunce, po obloze putovala dekorativní mračna ale hlavně, vítr
foukal tak jak měl, silně a stále.
Akce začala "volným létáním" všech draků. Po obloze se pohybovalo na 30 různobarevných, koupených i doma vyráběných draků a dráčků.
Následovala ukázka modelu vrtulníku, "bugginy" a letecké akrobacie s modely letadel.
Potom začaly bodované soutěže dětí v různých disciplínách. Na
závěr soutěží děti proměnily nasbírané body za odměny dle vlastního výběru.
Následovalo opět volné létání draků, během kterého byly vyhlášeny výsledky soutěží o nejvýše létajícího draka a o nejhezčího doma
vyráběného draka. Po vyhlášení výsledků následovala druhá ukázka létání s
dálkově ovládaným modelem letadla. Tím byl "oficiální" program dne završen

a dále následovalo volné létání. Každý si zalétal do sytosti podle své chuti.
Celá akce byla velice dobře připravena. Technické vybavení zajistila firma ETIMA, zázemí včetně bufetu TJ Sokol, ale největší dík patří hlavním
organizátorkám, našim učitelkám ze školy a školky.

- F.Š.
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D.C. S.L.Z.A. Nìmèice

Družstvo
1. Tygři z Depa
2. DC S.L.Z.A. Němčice
3. Dart D.A.S. Polička
4. AK Komáři Opatov
5. SPS Hradecká žízeň
6. Liga Vyjímečných Svitavy
7. Pozorjed Jevíčko
8. Ajeto Svitavy
9. Sokec Bozak
10. Kopečkáři Dětřichov
11. Brouci Koclířov

Kol
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9

V
8
6
5
4
4
4
3
3
3
2
0

Průběžné pořadí
VP
1
1
1
1
0
0
1
2
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PP P
0
0
0
2
1
2
0
4
1
4
1
4
2
3
0
3
1
5
1
6
0
9

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skore
120 : 43
92 : 71
89 : 75
74 : 89
89 : 74
82 : 81
80 : 85
78 : 68
77 : 86
68 : 95
40 : 122

Krátké zhodnocení
podzimní sezóny

Je za námi podzimní sezóna fotbalových soutěží.
Za Němčice se soutěží zúčastnila dvě přihlášená
mužstva. Jejich vystoupení je zhodnoceno v následujících řádcích.
Mužstvo mužů v II. třídě okresního přeboru zažilo
asi nejhorší podzim za poslední léta v soutěžích, jehož obrazem je třetí místo od konce
tabulky a reálná hrozba boje o udržení. Po slibném začátku a plném bodovém zisku z
prvních dvou utkání přišla série proher, z níž se mužstvo těžko vzpamatovávalo. Bodový
zisk 15 bodů je daleko za očekáváním a je nejslabší za poslední sezóny.
Příčiny vztahu vidím hlavně v atmosféře v mužstvu a z toho vyplývající neochotě přistupovat zodpovědně k tréninkům a zápasům. Zdá se mi, že někteří hráči jsou
v mužstvu již příliš dlouho a trošku jim jejich postavení stouplo do hlavy. Mužstvo neumí
pracovat jako kolektiv, což se projevuje na hřišti i mimo něj. Vyplývá to i ze složení týmu,
neboť stále musíme vycházet z hlediska herní kvality z hráčů z okolních obcí, které je
těžké přesvědčovat k nějakému "srdečnému" vztahu k Němčicím. Oni přijdou, odehrají a
odejdou. Vztahy se projevily i v průběhu podzimu, kdy někteří hráči náhle skončili, z
důvodu pro mě těžko pochopitelných. Toto vše ve spojení s nefukčností výboru a s
nedostatkem financí přivodilo situaci takovou jaká je. Mám vážné obavy, aby to nebyla
nadlouho poslední sezóna fotbalu dospělých v Němčicích ( pokud se vůbec dohraje). Ale
věřme, že vše se v dobré obrátí.
Naopak naprostou spokojenost je třeba vyjádřit s činností mužstva mladší
přípravky. I přes neustále se opakující problémy s nedostatkem hráčů, mužstvo ve
skupině s Vysokým Mýtem, Českou Třebovou, Sruby a Řetovou podávalo výborné

u

Šachy 2005-2006

Tak máme šachovou sezonu opět v plném proudu. Minulý
ročník se nám mimořádně vydařil a obsadili jsme druhou
příčku. Na tento úspěch se pokoušíme v rámci našich
možností navázat i nyní. Soupiska borců nedoznala
žádných výrazných změn, došlo pouze k několika
tradičním vzájemným posunům v obsazení šachovnice.
Soupiska pro stávající sezonu dle pořadí šachovnice
1. Pěkník Milan
7. Vrbický Ladislav
2. Pail Milan
8. Müller Roman
3. Hůlka Libor
9. Dědourem Stanislav
4. Racek Josef
10. Rozlívka Michal
5. Myška František
11. Pokorný Josef
6. Dubišar Jiří
ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ 2005-2006
16.10.2005 Němčice - Kunvald C
5:0
23.10.2005 Mistrovice - Němčice
2,5 : 2,5
6.11.2005 Němčice - Tropic Lanškroun B 1,5 : 3,5
20.11.2005 TJ Lanškroun C - Němčice
1:4
4.12.2005 Němčice - Tropic Lanškroun C
18.12.2005 Němčice - Polička D

15.1.2006
29.1.2006
12.2.2006
26.2.2006
12.3.2006
26.3.2006
9.4.2006

Legy
Body
160 : 56
26
110 : 106 20
94 : 86
18
92 : 124 14
108 : 108 13
114 : 102 13
118 : 134 13
138 : 114 13
126 : 126 10
100 : 116
7
64 : 152 -1
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Přejeme Vám
krásné prožití
vánočních svátků,
bohatého ježíška a
hodně štěstí, zdraví
do nového roku
2006.

- Za D.C. S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas ml.

výkony a zasloužilo se o to, že pro jarní část sezóny postoupilo ze své skupiny do silnější
části, ve které bude absolvovat jarní část. I tam si myslím, že má slušné šance se prosadit. Jak hráčům, tak funkcionářům mužstva se sluší za to poděkovat.
Vrátil bych se krátce k činnosti okolo fotbalu. Celá organizace dá nemálo
starostí a stojí stále víc peněz. O to víc mrzí slabá divácká kulisa na domácích zápasech,
kdy byl velice smutný pohled na např. na derby se Sloupnicí a srovnání divácké účasti z
Němčic a ze Sloupnice.
Snažili jsme se vytvořit na hřišti lepší podmínky, např prodejem uzenin z
udírny, efekt návštěvnosti však zůstal podobný a myslím si, že je to škoda. Ne proto, aby
se vybralo více vstupného, ale pro vytvoření atmosféry. Zažil jsem u fotbalu mnoho let a
vím, že mužstvo ji vnímá a že mu pomůže.
Poděkování určitě patří správci hřiště p. Pokornému st., který se nám stará
o sekání hřiště a údržbu sekačky v provozuschopném stavu.
K sekání se váže jedna příhoda, která odráží dění v Němčicích, dala by se
pracovně nazvat "Kterak žampióny zachránily fotbal v Němčicích". Dosloužila nám totiž
stará sekačka a bylo nutné tuto situaci řešit. I s pomocí obce, za což ji patří dík, se podařilo za dobrou cenu sehnat starší repasovanou, která si myslím, nám bude dobře sloužit.
To asi bylo ale trnem v oku některému z našich spoluobčanů, který zřejmě v dobrém rozmaru rozaházel po hřišti kusy železa, snad aby to s tím "dobrým sloužením" nebylo
zase tak žhavé. Naštěstí díky jinému ze spoluobčanů, který ještě před sekáním šel posbírat hojně rostoucí žampióny, se podařilo tento "dobrý šprým" odhalit. I takové jsou
Němčice a dění kolem fotbalu.
Děkuji všem věrným fanouškům, organizátorům, hráčům a příznivcům fotbalu za podporu a Vám všem přeji úspěšné vykročení do Nového roku.

- Vladimír Pavliš, předseda TJ Sokol
Příspěvek představuje osobní názor a nebyl konzultován s výborem TJ.

Linhartice - Němčice
Němčice - Jablonné n Orlicí
Žamberk E - Němčice
Němčice - Horní Čermná B
Žamberk D - Němčice
Němčice - Litomyšl B
Česká Třebová - Němčice

Jak jste si jistě všimli, naše soutěž - Krajská
soutěž východ (KSV), se oproti minulým rokům dosti
rozrostla a je nyní z probíhajících krajských soutěží, co se
počtu zúčastněných oddílů týče nejpočetnější.
Po čtvrtém kole okupujeme slušnou pátou
příčku. Střídáme dobré výkony se slabšími, které byli způsobeny předešlými potížemi při obsazení šachovnic v II.
a III. kole. Absence byly způsobeny pracovním zaneprázdněním, případně nemocemi členů oddílu.
Jelikož jsme hráli s relativně přijatelnými
soupeři, tak nás bodová ztráta mrzí. Tím spíše, že v
letošním roce, je stejně jako v hokeji či fotbale, každé
vítězství honorováno 3 body, a tak každá remíza či prohra
představuje výraznou bodovou ztrátu. Ale vzhledem k
faktu, že v současné době nemáme postupové ambice,
teda zatím, tak dostávají příležitost průběžně všichni hráči
na soupisce. Před námi je ještě devět kol a to se toho
může hodně změnit, k lepšímu ale i k horšímu - uvidíme.

Tabulka po 4. kole

1. TJ Jablonné nad Orlicí
12,5 : 7,5
2. Tropic Lanškroun B
12,5 : 7,5
3. ŠK Linhartice
12 : 8
4. Sokol Horní Čermná B
12 : 8
5. Sokol Němčice
13 : 7
6. Štefanydes Polička D
10,5 : 9,5
7. Jiskra Litomyšl B
10 : 10
8. Lokomotiva Česká Třebová C 10 : 10
9. Tropic Lanškroun C
10,5 : 9,5
10. ŠK Žamberk E
9 : 11
11. TJ Lanškroun C
7,5 : 12,5
12. SK Žamberk D
8 : 12
13. Sokol Mistrovice
7,5 : 12,5
14. ŠOK a.s. Kunvald
5 : 15
Pořadí jednotlivců po 4. kole
1. Černý Karel TJ Jablonné nad Orlicí
2. Vůjtěch Petr Lokomotiva Č.Třebová C
3. Pail Milan
Sokol Němčice
4. Turek Pavel Sokol Horní Čermná B
5. Boháč Luboš Tropic Lanškroun B
7. Pěkník Milan Sokol Němčice
29. Racek Josef Sokol Němčice
34. Hůlka Libor Sokol Němčice

10 b
10 b
9b
9b
7b
7b
7b
6b
6b
4b
3b
1b
1b
0b
4,0 / 4
4,0 / 4
4,0 / 4
4,0 / 4
4,0 / 4
3,5 / 4
2,0 / 4
1,5 / 2
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