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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a ať se nám to líbí nebo ne, jsme zase o něco
starší. Mně osobně to připadá, jako bych článek do loňského zimního zpravodaje psal někdy předevčírem. Je tu ale malý rozdíl, není sníh. Ani předpovědi
nejsou nijak zvlášť povzbuzující, ale snad se nějaké té sněhové nadílky přece
jen dočkáme.
Užijme se vánoční atmosféry, se kterou se v některých obchodních
řetězcích potkáváme málem již od září. Četl jsem někde v novinách, že
vánoční hity a lákadla jsou naplánovány hodně, hodně dopředu. Že velcí výrobci, především hraček, ale i dalšího zboží mají již dnes jasno, co bude trhákem
příštích vánoc a dalších svátků. A pak že jsme se zbavili přežitého a
nefunkčního plánování, oslněni dynamickým, všehospasitelným trhem.
Doufám, že všichni přežijeme tuto hektickou dobu bez větší psychické a fyzické
újmy na těle, zdraví a majetku.
K Vánocům a především k období, jim předcházejímu, patří ale i
řada velmi příjemných událostí, jakými v naší obci doposud byl vánoční koncert
BONI PUERI, který zajistil p. Václav Kodytek společně s členy ochotnického
spolku Šlégl, a Vánoční dílny v ZŠ Němčice, uspořádané ředitelkou p. Lýdií
Věnečkovou a zaměstnanci školy a školky. Všem těmto lidem a jejich spolupracovníkům patří dík za ochotu a úsilí, které uspořádání těchto velmi hezkých
akcí věnovali.
Na těchto stránkách se setkáváme poprvé po komunálních volbách,
z výsledku kterých vzešlo nové zastupitelstvo naší obce (výsledky jsou prezentovány na jiném místě časopisu ). Chtěl bych zde poděkovat všem členům minulého zastupitelstva za spolupráci a vykonanou práci. Novým a staronovým
členům zastupitelstva nově ustaveného přeji hodně úspěchů v nelehké práci,
chladnou hlavu a samozřejmě i pevné nervy. Věřím, že společně se nám podaří
dostát slibům, ke kterým jsme se občanům v předvolebním klání zavázali.
Když se vrátím k letošnímu roku, tak bohužel ne všechno, co jsme
si předsevzali se nám podařilo splnit (např. veřejné prostranství na Člupku
nebo plácek na Zhoři, i další). Budeme se snažit tyto dluhy odstranit v příštím
roce. Bude záležet na prioritách činností, které schválí zastupitelstvo obce při
projednávání plánu činnosti na rok 2007 a také samozřejmě na finančních
možnostech obce. Co se rozpočtu týče, tak odhaduji, že budeme rádi, když se
v příjmech dostaneme na skutečnost roku 2005. Rozhodně nenaplníme plánované příjmy schválené v rozpočtu na letošní rok 2006. ( skutečnost 11/2005 5.698.000,- Kč, skutečnost 11/2006 5.446.000,- Kč). Od poloviny roku víme, že
budeme chudší o cca 219.000,- Kč, které nám byly (na základě zákona o dani
z příjmu) odebrány finančním úřadem na úhradu vratek občanům naší obce, na
které jim vznikl nárok při podání společného zdanění manželů (ale o tom jsem
se již zmiňoval).
V administrativě jsme ale nezaháleli. Je připravena prováděcí PD a
stavební povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod. Získali jsme již
1. část dotace ve výši 1,5 mil Kč. Ucházíme se o zbývající část, o dotaci ve výši
cca 1,8 mil Kč. Na obec zbývá k dofinancování částka cca 1,5 mil Kč, což představuje 30 % podíl z celkové investice, ve výši 4,8 mil Kč. Realizace je plánována na období od 04/2006 do 10/2006. Smlouva s dodavatelem stavby vzešlým
z poptávkového řízení je před podpisem.
Další velkou investiční akcí, jejíž realizace je předpokládaná v
letech 2008 - 2009, jsou již mnohokrát zmiňované protipovodňové úpravy I. etapa, kde předpoklad investičních nákladů se přibližuje k 20 mil Kč. V
současné době se zpracovává PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Rok 2007 by měl být zasvěcen přípravě celé stavby, jednání s majiteli
dotčených pozemků, získání stavebního povolení a samozřejmě k získání
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finančních prostředků.
Vím, že jsem se o těchto dvou velkých akcích již několikrát zmiňoval, ale vše je v pohybu, pomalu se jednotlivé oblasti vyvíjejí a upřesňují, takže
je mám neustále na očích. Bude to pro obec slušné sousto. Samozřejmě se
pracuje i na dalších akcích, jak je např. obytná zóna v Němčicích u hřbitova,
kde se zpracovává projekt u ČEZ DISTRIBUCE, a.s, na el. sítě a u dalšího projektanta vlastní prostorové řešení, které obsahuje rozmístění vlastních staveb,
inženýrské sítě a komunikace.
Pro správnou a efektivní činnost výborů se připravují základní zákonné
normy a materiály, včetně zajištění nezbytných školení a seminářů. Administrativy neustále přibývá a nedá se tedy nic jiného dělat a rozdělit si úkoly.
Rád bych Vás ještě upozornil na následující důležité skutečnosti:
1) Od 1.1.2007 je obec Němčice spolu se Sloupnicí a Vlčkovem začleněna do
okresu Svitavy. Je to další krok v rámci reorganizace státní správy, která
započala 1.1.2006, kdy jsme se rozhodli pro pověřený úřad Litomyšl. Tímto
dochází k úpravě obvodů okresů, jako územních celků tak, aby hranice odpovídaly obvodům pověřených úřadů, v našem případě obvodu již zmiňovaného
pověřeného úřadu III. stupně, Městského úřadu v Litomyšli. S touto novou
skutečností budou dozajista spojeny důležité změny, které se dříve nebo
později dotknou každého z nás. Nepodléhejme zatím ale panice, budu se
snažit získat veškeré možné dostupné informace, kde, co, jak a kdy. V tuto
chvíli, jak už v tomto státě bývá zvykem, nikdo nic určitého neví. Doporučuji
každému v případech, kdy se rozličná podání, přiznání, odvody apod. vztahují k orgánům okresního charakteru, požádat na těchto úřadech o informaci na
dané téma. Celá záležitost je příliš čerstvá, vyhláška je ze dne 3.11.2006, a lze
do ni nahlédnout prozatím pouze na internetu. Zda a jak se tato vyhláška
promítne i do oblasti nového stavebního zákona a sociálních služeb, které nás
hodně zajímají, a které máme doposud na Městském úřadě v České Třebové,
tak to v tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, opravdu nevím.
2) Od 1.1.2007 dochází také k významné změně v oblasti výplaty některých
sociálních dávek (dávky na bezmocnost, dávky na péči o osobu blízkou).
Dávky již nebude vyplácet OSSZ ale pověřené úřady III. stupně, pro nás tedy
prý opět Litomyšl. (více na jiném místě v časopisu). Potřebné informace Vám
poskytnou na odboru sociální péče v Litomyšli
No uvidíme, co nás od ledna příštího roku vlastně čeká. Některé věci
bohužel nebo bohudík nemůžeme ovlivnit, ale některé ano. Nezbývá nám nic
jiného, než po zaslouženém odpočinku o vánočních svátcích, se znovu s plnou
energií vrhnout do práce a poradit si se všemi nástrahami a léčkami, které nám
více či méně zpestřují nebo ztěžují život. Jiné už to asi nebude a není třeba si
z toho dělat příliš těžkou hlavu. Proto bych chtěl popřát všem našim čtenářům
a všem občanům naší obce příjemné prožití svátků vánočních, bouřlivého a
veselého Silvestra, přijatelné ráno Nového roku a úspěšný nový rok, rok 2007
vůbec.
- Ing. Josef Racek, starosta Obce Němčice
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v období 10/2006 - 12/2006 sešlo celkem 4x. Z přijatých usnesení vybíráme.

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo

podání námitek k změně trasy rychlostní komunikace R 35 severozápadně od Litomyšle, která je navržena v 2. návrhu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí s navrženou změnou trasy rychlostní komunikace R 35 severozápadně od Litomyšle a i nadále podporuje schválenou trasu R 35
- jižní C alternativy. V případě, že nebude našemu požadavku vyhověno, podáváme
námitku k navržené změně trasy R 35 severozápadně od Litomyšle. Požadujeme
úpravu trasy R 35, zmírnění, zkrácení oblouku trasy R 35 v prostoru mezi částí obce
Němčice, Podrybníku a částí města Litomyšl, Kornicemi. Posunutí trasy směrem do
údolí směrem ke Kornicím. Dále požadujeme zpracování posudku o vlivu na životní
prostředí v této lokalitě a v souladu s ním provedení protihlukových a protiemisních
opatření, která by minimalizovala negativní dopady ze stavby a následného provozu
této trasy R 35, díky převládajícímu západnímu proudění větrů, na vlastní obec
Němčice. Požadujeme také účast obce Němčice při řízení o umístění stavby, respektive při stavebním břízení, stavby rychlostní komunikace R 35. Bližší v předloženém
návrhu stanoviska obce Němčice k 2. návrhu územního plánu VUC Pardubického kraje
z 6.9. 2006.
C koupi pozemků KNč. 344 o výměře 1780 m2, č. 348 o výměře363 m2, a dále
pozemků Pkč. 339 o výměře 399 m2 a 340/41 o výměře 390 m2, za cenu stanovenou
dohodou ve výši 30.000,- Kč. Záměr koupě pozemků byl zveřejněn na úřední desce
obce od 11.8. 2006 do 1.9. 2006. Bližší v kupní smlouvě.
C snížení prodejní ceny objektu č.p. 23 ( bývalé školní jídelny ), snížení na 3,2 mil. Kč.
C zvýšení nájmu v obecních bytech za Podlahovou plochu o 20 % s účinností od 1.4.
2007.
C předběžný návrh Dohody o příspěvku obce Němčice na opravy a zajištění břehů
potoka na Člupku. Výše příspěvku byla stanovena na 240,- Kč/m. Příspěvek je splatný
až po provedení a kontrole prací. Bližší v návrhu Dohody o příspěvku.
C předběžný návrh Dohody o provedení činnosti, údržbě veřejné zeleně. Příspěvek na
údržbu byl stanoven ve výši 0,50 Kč/m2. Příspěvek je splatný až po provedení a
průběžné kontrole činností. Bližší v Dohodě o provedení činnosti.
C umístění zařízení pro bezdrátový přenos internetu na budově OÚ v Němčicích dle
žádosti č.j. 520/2006 z 9.8. 2006 za následujících podmínek:
1) zařízení bude pojištěno proti možným škodám
2) provoz zařízení nebude mít rušivé vlivy na další obdobná zařízení
3) případné škody vzniklé montáží zařízení a jeho provozem hradí žadatel.
C návrh na dělení p.p. KNč. 361/10 a 361/11 v Němčicích, místní části Zhoři, k.ú. Zhoř
u České Třebové, dle předběžného GP č. zák. 175 - 129/2006. Dále předběžně souhlasí s výstavbou RD na nově vzniklých p.p. KNč. 361/20, 61/21 a 361/22 při zachování
v situaci zakreslené zástavbou linie ( 8 - 4 m ).
C prioritu č. 2 do POV 2007 opravy vstupního schodiště, soc. zařízení pro dívky a
vstupních dveří v budově ZŠ v Němčicích.
C přípravné práce pro převod nebo koupi některých pozemků vhodných pro obytnou
zástavbu ve Zhoři, z majetku PF ČR do majetku obce. Jedná se o p.p. PK č. 344/1,
344/2, 345/1, další pozemky budou upřesněny.
C zadání zakázky na dokončení rozhlasu v Němčicích v nabídce p. Hanzla, za
celkovou cenu 157.550,- Kč.
C nájemní smlouvu na pronájem pozemků sportovního areálu v Němčicích TJ SOKOL
Němčice na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou, za symbolickou cenu 1
Kč/rok. Smlouva obsahuje majetkové vypořádání v případě investice TJ SOKOL nebo
ČSTV.
C spoluúčast na financování při dostavbě Sportovního areálu v případě získání dotace
z programu MŠMT na rok 2007 ve výši 1,05 mil. Kč. V případě potřeby budou fin.
prostředky získány z úvěrové kapacity obce, v souladu s financováním obce pro roky
2007 - 2010.
C prodloužení nájmu objektu č.p. 35 dle žádosti LODREKO s.r.o. Svitavy, č.j. 425/2006
z 27.6. 2006 o další dva roky, tedy od 1.10. 2006 do 1.10. 2008, za stejných podmínek
C příspěvek na nákup dresů pro nově vzniklý hokejový oddíl TJ SOKOL Němčice ve
výši 24.000,- Kč. Příspěvek podléhá vyúčtování. Bližší v dohodě.
C dělení pozemků KNč. 650, 651/1, 652/2 a 1557/2 v obci Němčice, k.ú. Němčice u
České Třebové, dle žádosti č.j. 622/2006 z 25.9. 2006
C skácení 3 bříz na Člupku, dle žádosti č.j. 558/2006 z 28.8. 2006, při uložení náhradní výsadby. Dřevo bude předáno na úhradu nákladů skácení.
C zapůjčení malé zasedačky v budově OÚ, jako hrací místnosti pro šachový oddíl TJ
pro zápasy v soutěži, dle žádosti č.j. 627/2006 z 2.10. 2006.
C předběžně prodej p.p. KNč. 73/3 v obci Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové,
dle žádosti č.j. 603/2006 z 18.9. 2006. Záměr bude zveřejněn a následně projednán.
C skácení 2 třešní na p.p. KNč. 495/1 ve Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové, dle žádosti
č.j. 597/2006 z 14.9. 2006. Dřevo bude ponecháno žadateli na úhradu nákladů se skácením. Bližší v rozhodnutí.
C zveřejnění pronájmu bytu v ZŠ Němčice na dobu určitou. Oznámení bude vyvěšeno
do 20.11. 2006. Následně bude o pronájmu rozhodnuto.
C Zařazovací protokol č. 1/2006 a Vyřazovací protokol č. 1/2006, majetku obce
Němčice.

C

zastupitelstva

přijetí úvěru na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků ve výši
350.000,- Kč od Komerční banky, včetně krytí úvěru 1 ks blankosměnky.
C rozpočtovou změnu č. 2/2006 obce Němčice.
C opravu chybně označených dvou usnesení č. 107/2006 z 14.8. 2006. Nově jsou tato
usnesení označena jako č. 107/2006/I a č. 107/2006/II.
C zapisovatelkou ustavujícího zasedání pí. Milenu Jilgovu
C ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání p. Václava Štarmana a p. Josefa Hynka
C za členy mandátové a volební komise pí. Mgr. Danu Urbánkovou, p. Františka Kladivu, p. Miroslava Kadrmase
za členy návrhové komise pí. Ivu Sedláčkovu, p. Josefa Karlíka ml., p. Ing. Josefa
Racka
C způsob hlasování pro schválení Jednacího řádu zasedání, pro volbu starosty, místostarosty a předsedů pracovních výborů, hlasování bude veřejné - zdvižením ruky
C Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Němčice
C na základě prohlášení mandátové a volební komise Ing. Josefa Racka do pozice
starosty obce Němčice
C na základě prohlášení mandátové a volební komise p. Miroslava Kadrmase do pozice místostarosty obce Němčice
C na základě prohlášení mandátové a volební komise:
p. Františka Kladivu do pozice předsedy Finančního výboru
p. Josefa Hynka do pozice předsedy
Kontrolního a rozpočtového výboru
p. Josefa Karlíka ml. do pozice předsedy Výboru majetkového a rozvoje obce
pí. Mgr. Danu Urbánkovou do pozice předsedkyně Sociálního a kulturního výboru
C konečné znění navržených usnesení včetně zápisu z ustavujícího zasedání zatupitelstva obce Němčice ze dne 1.11. 2006
C kupní smlouvu s výhradou vlastnictví o prodeji STL plynovodu a 17 ks plyn. přípojek, z vlastnictví obce do vlastnictví Východočeské plynárenské, a.s., za celkovou cenu
596.000,- Kč, rozděleno do dvou splátek. Bližší v kupní smlouvě.
C Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 42/06 Mikroregionu Litomyšlsko v celkové výši 6.560,- Kč, na dofinancování akce : Oprava a výměna sloupů
na hřišti Zhoř.
C změnu usnesení č. 111/2006 z 6.9., ve věci úpravy nájmů v obecních bytech, a to
následně: Úprava nájemného za podlahovou plochu v obecních bytech bude provedena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z
bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude pro potřeby účetnictví stávající celkový nájem rozdělen na nájemné za
podlahovou plochu a vybavení bytu, na zálohy na vodné a stočné a zálohy na teplo.
C doplnění pracovních výborů o následující členy:
Finanční výbor
předseda - František Kladiva
Kontrolní a rozpočtový výbor
předseda - Josef Hynek
člen - Václav Štarman
Výbor majetkový a rozvoje obce
předseda - Josef Karlík
člen - Ladislav Jilg
Sociální a kulturní výbor
předseda - Mgr. Dana Urbánková
člen - Iva Sedláčková
člen - Alena Kohůtová
Doplnění do lichého počtu, minimálně tříčlenného, provedou předsedové výborů do
30.11. 2006
C prominutí poplatku za pronájem sálu Kulturního domu na koncert pořádaný ochotnickým spolkem Šlégl dne 30.11. 2006

C

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo

D Rozhodnutí na zamítnutí skácení 1 lípy u č.p. 1 v Němčicích

Platby na rok 2007

Němčice - 15. ledna - 31. ledna v úředních hodinách
Zhoř
- 17.ledna 1400 - 1700

X

õ
'

Návrh

450,- Kč na osobu

Jeden pes
Dva psi
Každý další pes

80,- Kč (důchodci 60,- Kč)
120,- Kč
60,- Kč

Němčice - 11. června - 17. července
Cena za 1m3

24,50 Kč

-OÚ

Komunální volby do zastupitelstva obce Němčice
ve dnech 20. a 21. října 2006

Komunálních voleb se v letošním roce zúčastnilo pět sdružení nezávislých
kandidátů, celkem 41 kandidátů se utkalo o 9 křesel v zastupitelstvu naší obce.
Z celkového počtu 718 osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů se
voleb zúčastnilo 420 občanů, což průměrně představuje 58,49 %. Oproti celorepublikovým údajům (ČR - 46,38, Pardubický kraj - 50,06), kde je tradičně vyšší volební
účast na venkově, než ve městech, byla u nás volební účast velmi dobrá. Také vyšší
počet volebních stran by mohl být dobrým signálem o zvyšujícím se zájmu veřejnosti o
dění v naší obci.
Po uzavření volebních místností a po sečtení platných hlasů, byly výsledky
komunálních voleb v obci Němčice následující:
Celkem platných hlasů ……………. 3571

Volební strana
1. Sdružení nezávislých kandidátů
2. Sdružení nezávislých kandidátů - Rozvoj
3. Sdruž. nezávislých kandidátů - Zlatý pásek
4. Sdruž. nezávslých kandidátů - Zhořáci
5. Sdruž. nezávslých kandidátů - Obnova

Počet hlasů
634
425
835
504
1173

mandáty
2
1
2
1
3

Pro přidělení mandátů jsou rozhodující hodnoty podílů, které se získají tak,
že celkový počet hlasů, které získala volební strana se dělí postupně čísly: 1,2, ……9
(počet členů ZO = 9, ze zákona). Podíly se seřadí od nejvyššího k nejnižšímu, a v našem
případě 9 nejvyšším jsou přiděleny mandáty.
Preferenční hlasy rozhodují o posunu kandidátů vpřed na jednotlivých
kandidátních listinách.

Zprávy z Radnice: odbor sociální péče informuje občany

Začátkem příštího roku začne platit zákon o sociálních službách, který je
svým způsobem převratný. Zásadní změna se týká financování od 1. ledna 2007 /zákon
č.108/2006 Sb./ kdy se sociální služby budou platit jiným způsobem než dosud. Lidé se
sníženou soběstačností budou mít nárok na finanční příspěvek na péči, kterou si sami
podle potřeby vyberou. Každý se tak může rozhodnout, zda si třeba zaplatí pečovatelku,
nebo za péči přispěje své vlastní rodině.
Pokud starší člověk už není schopen se o sebe postarat, může sám, nebo
za pomoci rodiny požádat o poskytnutí nějaké sociální služby. Jedná se především o
pečovatelské služby, osobní asistenci, průvodcovské, nebo předčitatelské služby, služby
centra denního stacionáře, respitní péče a další , které jsou pro takovou pomoc
nabízeny. Pokud je soběstačnost žadatele natolik snížena, že potřebuje celodenní péči,
může využít všech typů pobytových zařízení sociální péče. Je to například domov
důchodců, domov se zvláštním režimem, dům pro seniory a různé typy ústavních
zařízení sociální péče. Hlavním přínosem nového zákona je fakt,že tyto služby budou
pro seniory lépe dostupné.
Zákon především mění způsob financování sociálních služeb. Od ledna
mohou lidé se sníženou soběstačností žádat o osobní finanční dávku - příspěvek na
péči. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu. Příspěvek
nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.
Výše příspěvku se bude odvíjet podle stupně soběstačnosti žadatele. Ten musí
příspěvek použít na uhrazení potřebné péče, kterou mu buď může zajistit rodina nebo
nějaký poskytovatel sociálních služeb. Příjemce dávky si přitom může sjednat službu
sám přímo s poskytovatelem. Pouze v případě, že se mu nebude dařit nikoho najít,
požádá o pomoc sociální odbor nebo Poradenské centrum Atlas - sídlící na ulici J. E.
Purkyně v přízemí budovy sociálního odboru.

Koho požádat o příspěvek a kdo může být příjemcem příspěvku na péči?

Příspěvek na péči nahrazuje dvě dosavadní dávky : příspěvek při péči o
osobu blízkou, nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Příjemci uvedených dávek o této skutečnosti budou informováni jednak dopisem z České správy
sociálního zabezpečení Praha, případně z Městského úřadu Litomyšl a to do konce roku
2006.
U příspěvku při péči o osobu blízkou dojde ke změně : příspěvek na péči
bude dostávat osoba, která pomoc potřebuje /případně její zákonný zástupce, nebo opatrovník/, nikoliv osoba, která pomoc zajišťuje.
Rodiče, kteří pečují o dítě do 18 let věku a pobírají příspěvek při péči o
osobu blízkou se v lednu 2007 dostaví na sociální odbor, kde s nimi bude sepsána
žádost o příspěvek a automaticky, bez předchozího řízení, jim bude přiznán třetí stupeň
příspěvku na péči.
Ti občané, kteří dosud nepobírají žádnou z uvedených dávek, mohou počínaje lednem 2007 podat na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností písemnou žádost o příspěvek na péči.
Novou žádost musejí podat i ti, kteří dostávají obě výše uvedené dávky,
budou-li však chtít změnit výši příspěvku na péči. Obecní úřad přijme žádost a provede
sociální šetření, ve kterém prověří do jaké míry je žadatel soběstačný. Po té žádost postoupí příslušnému Úřadu práce, který posoudí stupeň závislosti v souvislosti se zdravotním stavem žadatele. Nakonec obecní úřad vydá rozhodnutí o přiznání příspěvku na
péči a jeho výši.

Mandáty
1. …………………1.173 ………………. s.n.k. OBNOVA
2. …………………. 835 ………………. s.n.k Zlatý pásek
3. …………………. 634 ………………. s.n.k.
4. …………………. 586 ………………. s.n.k. OBNOVA
5. …………………. 504 ………………. s.n.k. Zhořáci
6. …………………. 425 ………………. s.n.k. ROZVOJ
7. …………………. 417 ………………. s.n.k Zlatý pásek
8. …………………. 391 ………………..s.n.k.OBNOVA
9. …………………. 317 ………………. s.n.k.

Nové zastupitelstvo obce Němčice

1. S.n.k. ……………

Miroslav Kadrmas
Josef Karlík
2. S.n.k. ROZVOJ …… Mgr. Dana Urbánková
3. S.n.k. Zlatý pásek … František Kladiva
Ladislav Jilg
4. S.n.k. Zhořáci ……… Iva Sedláčková
5. S.n.k. OBNOVA …… Ing. Josef Racek
Josef Hynek
Václav Štarman

Bližší informace byly zveřejněny na úřední desce obce Němčice, nebo je můžete najít
na www.volby.cz
- Josef Racek - Starosta

Na čem závisí výše příspěvku?

Výše příspěvku na péči závisí na tom, jak vysoký stupeň závislosti na pomoci dalších lidí (od lehké závislosti až po úplnou závislost) bude jednotlivým žadatelům
přiznán. Při posuzování stupně závislosti se musejí řídit přesně stanovenými pravidly.
První stupeň (lehká závislost) bude žadateli přiznán, pokud z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než
12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Pro druhý stupeň (středně těžká
závislost) se požaduje více než 18 úkonů, pro třetí stupeň (těžká závislost) je to více než
24 úkonů. Čtvrtý stupeň (úplná závislost) se přiznává při více než 30 úkonech péče,
které žadatel nemůže zvládnout sám.

Výše příspěvku na péči

Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let bude vyplácen ve čtyřech různých kategoriích za kalendářní měsíc:
2 000 Kč v případě lehké závislosti na pomoci dalších osob,
4 000 Kč v případě středně těžké závislosti,
8 000 Kč v případě těžké závislosti,
11 000 Kč v případě úplné závislosti

Příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku bude vyplácen ve čtyřech kategoriích za
kalendářní měsíc :
3 000 Kč v případě lehké závislosti na pomoci dalších osob
5 000 Kč v případě středně těžké závislosti
9 000 Kč v případě těžké závislosti
11 000 Kč v případě úplné závislosti

Jak se hodnotí stupeň závislosti?

Při posuzování stupně závislosti se bude hodnotit, jak člověk zvládá úkony
běžného života: příprava stravy; podávání, porcování stravy; přijímání stravy;
dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování; péče o ústa, vlasy,
nehty, holení; výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, vstávání z lůžka, uléhání,
změna poloh, sezení, schopnost vydržet v poloze sedě, stání, schopnost vydržet stát,
přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a
dolů, výběr oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, orientace v přirozeném
prostředí, provedení si jednoduchého ošetření a dodržování léčebného režimu.

Co je to soběstačnost?

Při posuzování soběstačnosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:
komunikace slovní, písemná, neverbální; orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase
a mimo přirozené prostředí; nakládání s penězi a jinými cennostmi; obstarávání osobních záležitostí; uspořádání času; plánování života; zapojení se do sociálních aktivit
odpovídajících věku; obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování); vaření,
ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo,
přepírání drobného prádla, péče o lůžko, obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace s kohouty a vypínači, manipulace se zámky, otevírání a zavírání oken a dveří,
udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další jednoduché úkony spojené
s chodem a udržováním domácnosti.
Je jisté, že nový systém bude na všechny účastníky klást náročné
požadavky. Především pak přechod ze starého do nového systému bude složitý, nebotˇ
doba jeho realizace je velice krátká. Jsme připraveni poskytovat Vám co nejpřesnější
informace a zároveň Vás prosíme o spolupráci a vzájemnou shovívavost a porozumění
při vyřizování uvedených záležitostí.

- Alena Červinková vedoucí odboru sociální péče

Š k o l k a

-

Den evropských jazyků

Z á k l a d n í

26.9.2006 jsme se s dětmi zapojili do
mezinárodního projektu Evropský den
jazyků. Žáci 1.ročníku si prohlédli mapu
Evropy, poslechli si pověst o vzniku Evropy
a výtvarně tuto pověst ztvárnili. Děti z
druhého a pátého ročníku se seznámily s
různými evropskými pohádkami a jejich

postavami, nakreslily je, vytvořily mapu
Evropy s postavami v národních krojích. S dětmi 3.a 4.ročníku jsme
uspořádali projektový den "Brána
jazyků otevřená". Seznámili jsme se s
polohou Evropy, hlavními městy některých evropských států, typickými
znaky, zvyky, jídly a zajímavostmi.
Důležitý byl pro nás komunikační
jazyk evropských národů - děti si
zkusily vyhledat ve slovnících některá
slova v cizím jazyce (např. pozdravy,
slovo "ruka" a "děkuji"). Zahráli jsme si
několik tematických her, zkusili si
vytvořit svůj vlastní komunikační
jazyk a nakonec děti vše výtvarně
zpracovaly.

Mateřská škola

Dovolte mi, abych se ohlédla za tím, co jsme společně s dětmi prožili
v naší Mateřské škole. V září jsme začaly pracovat se skupinou 28
dětí ve věku 3-6 let Většina dětí je 3-4 letých. Chvíli trvalo, než si
děti zvykly na nové prostředí, na společnost vrstevníků. Podzim
byl teplý a barevný, využili jsme jeho plody ke hrám, tvořivým činnostem
s přírodninami, naučili jsme se nové písničky, básně a tanečky. Pak přišel
čas draků. V říjnu jsme prožili pěkné odpoledne na hřišti, kde byla opět
vydařená Drakiáda. Za pěkného počasí jsme se zúčastnili Lampiónového
průvodu. V říjnu jsme společně s dětmi ze ZŠ shlédli pohádku Tři prasátka.
Již tradičně do naší školky přišel Mikuláš, aby naše děti obdaroval.
Pak přišel čas adventní, který jsme zahájili v sobotu 2.12. v Základní škole, kde byly Vánoční dílny. Kdo si udělal čas pro sebe a pro své děti,

š k o l a

Ekoškola

V listopadu 2006 jsme se zapojili
do projektu Ekoškola (Eco-schools), což
je mezinárodní projekt určený základním i
středním školám. Jeho cílem je propojit
environmentální výchovu s konkrétními
praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu. Protože
jsou žáci do celého procesu (plánování, vlastní realizace) plně zapojeni, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího
okolí. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při
kterém školy získávají titul ekoškola. Vede k němu celkem 7 kroků.
Celý proces trvá 1-2 roky. My se nyní nacházíme na jeho začátkuzaložili jsme si Eko-tým a provádíme anylýzu ekologického stavu
naší školy.
29.listopadu se uskutečnila 1.schůzka tohoto týmu.Děti
zkoumají 4 okruhy otázek:
1) Jak jsme na tom s odpady
2) Jak jsme na tom s energií
3) Jak jsme na tom s vodou
4) Jak jsme na tom s prostředím školy
V našem týmu jsou zástupci 1.ročníku (Jára Kovář, Jirka
Šauer), 2.ročníku (Marika Šejblová), 3.ročníku (Jirka Věneček),
4.ročníku (Katka Dobocká), 5.ročníku (Markétka Doležalová), zástupci rodičů (Markéta Seklová,Věra Doležalová), zástupce obce
(Mgr.Dana Urbánková), zástupce provozních zaměstnanců (Růžena
Strážnická), zástupci ped.pracovníků (Lydie Věnečková, Alena
Kohútová).
Analýzou se děti budou zabývat do konce prosince 2006.

určitě nelitoval a odnesl si domů pěkné výrobky. Dílny se konaly
poprvé a já věřím, že příště nás bude v sobotu ve
škole víc. Ve školce se snažíme prožít s našimi nejmenšími adventní čas v radostném očekávání
Vánočních svátků. Usilujeme o prožitek, nejen o
výzdobu školy, ale hlavně o naplnění času plného očekávání
nejkrásnějších svátků v roce. Připravujeme jako vždy Vánoční
besídku, budeme vybarvovat adventní svíčku, vyrobíme si vlastníma rukama
Betlém, budeme číst Vánoční příběh o narození
Ježíška, určitě si vyrobíme papírové ozdoby na
Vánoční stromeček, který nesmí ve školce chybět.
Letos poprvé jsme mohli společně s dětmi vyrobit
první dárek z opravdické keramické hlíny, který bude
vypálen v nové keramické peci. Z toho máme velikou
radost a věříme, že potěšíme také ty, kteří náš dárek
pod Vánočním stromečkem rozbalí. Na závěr připojuji dopis Ježíškovi:
Ježíšku, prosím Tě , přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce,
takoví jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí Děkuji Ti, to mi stačí.

Na okraj

Máme doma prvňáčka. Tak jsem se
zase chystala do místní školy na “rodičák”. A byla
jsem pořádně překvapena. Ještě na chodbě se mě
paní učitelka zeptala: ”Kávu nebo čaj?” Ve třídě,
kde se schůzka konala, byly stoly a židličky

Šťastné Vánoce, zdraví a pohodu v Novém roce Vám všem přejí
Děti a zaměstnanci Mateřské školy v Němčicích.

sesunuty dohromady, takže jsme neměli pocit, že
se vracíme do školních škamen. A navíc na stolech
byly k té kávě připraveny i sušenky.
Pro rodiče byly připraveny papíry, tužky
(i pastelky), aby mohli své připomínky hned
vyjádřit. Dozvěděli jsme se, co všechno naše škola

s dětmi a hlavně pro děti dělá. A není toho zrovna málo, takže musím vyjádřit své poděkování
všem, kteří se před lety podíleli na tom, že zdejší
škola zůstala v provozu.
Už teď se těším na další “rodičák” a
určitě už kávu pro samé překvapení neodmítnu.
- ZŠ

Dnes poprvé přinášíme jako přílohu Zlatého pásku ukázky z časopisu, který pro sebe začali vydávat žáci naší školy.
Popřejme jim výdrž v jejich snažení. Posuďte sami, jak se jim vydařilo první číslo.

Něco o zvířatech…

Kočka domácí

Kočka domácí je velmi přítulný mazlík. My třeba máme doma čtyři
kočky domácí a já se s nimi ráda mazlím. Kočka domácí se dožívá pěti roků.
Má hebký kožíšek a smutná očička.
Nejroztomilejší jsou koťátka. A kočky domácí jsou užitečné - chytají
vám myši. Když se jim líbí jak je hladíte tak předou. A když se jim to nelíbí tak
vás poškrábou. Někdy mají zvláštní zvyk kousat trávu. Kočka je také šťastná,
když se stane maminkou koťátek, když jí cucají mléko, tak ona přede radostí.
Vždyť každá maminka má ráda své děti tak i kočičí maminka je má moc ráda.
A živí se granulemi, konzervou, masem a pije mléko .
- Štěpánka Rosslerová, 4.roč.
Ježek obecný
Ježek je malé a chráněné zvíře .Když ho chcete vzít do ruky, tak se
skulí do klubíčka. A je hrozně roztomilý. Když ho najdete ,tak se ještě podívejte, jestli nemá někde mláďata.Ježek se na zimu musí vykrmit, aby měl sílu
přežít. Musí vážit 650 g. Krmit ho můžete granulemi pro kočky, ovesnými
vločkami, piškoty, uvařeným jemným masem a podobně. A pak se ježek uloží
k zimnímu spánku. Na jaře se může vypustit do přírody a začít nový ježčí život.
Na jaře si ježek může založit rodinu - narodí se mu mláďata. Bude se více
věnovat malým než sám sobě. Ježek je v lesích maskované zvíře.
Také můžete najít bílého ježka, ale to je vzácnost. A má nejlepší
pomůcku na ochranu než jiná zvířata. Má na sobě bodliny a ty mu usnadňují
život, nepřítele popíchá.
- Dana Urbánková, 4.roč.

Z pohádkového světa…
O královně Třezalce a Tulipánech

Třezalka byla v době Karla IV. královnou
květin. Ale jiné kytky ji neměly rády a proto
si Třezalka chtěla najmout stráž. V Holandsku se přihlásily Tulipány.Ale pak si jich to
dost rozmyslelo a 2000 Tulipánů zůstalo
doma. 50 Tulipánů se vydalo na cestu. Když dorazily do království ,
staly se hlídači královny Třezalky. Třezalčina dcera Kopretina chodila
se zlým Rulíkem Zlomocným, který byl veliký čaroděj. Třezalka se ho
bála, a proto nechala na Tulipány přilepit trny. Pak jim nechala dát na
hlavu přilbice a poslala je do boje proti Rulíkovi. Boj vyhrály tulipány a
když Tulipánům sundaly přilbice tak byly tak krásné, že jim všichni
začali říkat Růže. Když to uviděl Karel IV, sesadil Třezalku z trůnu a
královnou se stala Rudá Růže. Třezalka si nechala probodat lístky a
stala se z ní Třezalka Tečkovaná a Růže Rudá z ní udělala svou rádkyni.Od těch dob mají Růži všechny květiny rády.
- Patrik Dobocký, 10 let

Králík domácí

Máme doma krásné bílé králíčky a ti mají krásnou hebkou srst.
Mají čtyři nohy a ostré drápky. Králík nebezpečí pozná tehdy, když ho
někdo chytne za zadní nebo přední nohu, pak až začne vydávat zvuk. Zní
to jako kdyby někdo zapištěl. Králík domácí je býložravec, živí se vodou,
tvrdým chlebem trávou i senem, co člověk pro ně nasuší. Hlavně nesmí
sníst jablka. To by se mohl nafouknout. Králík umí rychle běhat. Má velké
uši a dobré zuby, takže kdyby vás kousl, mohla by vám téct krev. O králíka se musí starat člověk - sám by se v přírodě asi neuživil. Králík je velice
plaché zvířátko. Člověk má z něho dobrý užitek - maso a jeho kůži. U
králíka se pozná, když si začne trhat chlupy, že bude rodit. Králík rodí
sám a člověka u toho nepotřebuje. Třeba jako koza, u té zase člověk musí
být. Králík je prostě krásné zvířátko.
- Kateřina Dobocká, 4.roč.

Čáp

Čáp má dvě nohy a dvě křídla. Odlétá
na podzim do teplých krajin. Můžeme ho
vidět na komínech, jak tam má nebo staví
hnízdo. Živí se žížalami. Jídlo taky nosí v
zobáku malým čápům. Měří s nohama něco
kolem jednoho metru.Čáp má taky velký
zobák oproti ostatním ptákům. Létá vysoko
jako ostatní ptáci.Má červený zobák, bílé a
trochu černé tělo, nohy jsou dlouhé
oranžové.
- Jiří Věneček, 2.roč

O Podbělu
Byl jednou jeden Podběl král a ten se neměl
rád s králem Pelyňkem. Již 99 let se spolu válčili a
pořád nebyl vítěz. Ale oni se neprali pro nic zanic, ale o
princeznu Fialku. Až jednou Podbělova armáda nabyla
převahy a Pelyňkovu armádu porazili. A přesně když
nastal stý rok války, tak se Podběl oženil s princeznou
Fialkou. Ale Pelyněk začal vymýšlet plány.
Když jel Podběl s Fialkou okolo Zubří soutěsky, tak na ně Pelyněk s
armádou naházeli kameny. Podběl a Fialka jeli v pevném voze a tak jim to nic
neudělalo. Dlouho Pelyněk přemýšlel, celé tři roky, až na to přišel. Věděl, že
princezna Fialka má ráda tygry. Nechal ze dřeva vyrobit tygra, do kterého se s
armádou schoval. Jakmile princezna tygra uviděla, nechala ho přivést do hradu a
celý den se na něj dívala. Večer, když všichni usnuli, tak pelyněk vylezl s armádou ven a princeznu unesl.
Podběl jí ráno hledal, ale nenašel a asi jí hledá dodnes.
- Stanislav Pár, 10 let

Školní perličky z našich lavic

Utvoř větu na slovo "šakali" : Šakali sedí na vejcích.
Šakali létali nad polem.

Dominiku, proč v kalendáři trháš každý den
hned tři listy najednou? Zajímala se babička.
Vnouček neváhal s odpovědí:
To víš, babi, chci, aby byly dřív prázdniny.

Proč se dává v zimě srnkám sůl? Protože z ní mají vitamíny. Ne! Cukr.
Jaké druhy lesů znáš? Jehličnatý a šišnatý.

Venoušek přijde ze školy a říká: Zítra máme
volno kvůli horku.
To není možné, vždyť je zima. Je, ale škola shořela

Přelož větu "Her name is Barbra." Její jméno je Barbar.

Pokračování příště…

Fantastické voňavky

Když jsme ve vlastivědě probírali téma voda, udělali jsme si také
pokus: vyrobili jsme si ve třídě bylinkovou voňavku. Přinesli jsme si na to sklenici, do které jsme dali vodu a dále různé bylinky a květiny např. hřebíček, kůru od
pomeranče nebo mandarinky, čaj, kari, skořici, mátu, lístky růží a atd. Do
sklenice, ve které byla voda, jsme dali tyto věci, aby se k sobě hodily a voněly. Až
jsme tu směs měli hotovou, zamíchali jsme ji. Nechali jsme ji den odlehnout a
když jsme si vzpomněli,
tak jsme ji zamíchali
nebo prohrkali. Voňavky
můžeme nechat i déle
odležet. Když už jsme to
měli odležené, přelili
jsme tekutinu přes
papírový kapesník do
jiné ozdobné skleničky.
A teď už se můžeme
kdykoliv navonět naší
fantasticky vonící a originální voňavkou.
- Hana Myšková, Tomáš Beran 5.roč.

Něco pro chytré hlavičky

Žáci vybarvují příslušná políčka danou barvou tak,
že kurzorem najedou a kliknou na příslušné políčko a pak kliknou na ikonku "Barva stínování"(kyblíček s barvou).
Pokud ho nemají na ploše, najedou na Tabulka Navrhnout tabulku - objeví se rámeček s názvem Tabulky a ohraničení,
kde je ikonka "kyblíčku s barvou", kliknou na šipku vpravo od "kyblíčku"
a vyberou si barvu, kterou mají použít (u mozaiky) nebo barvu, která se
jim líbí(u bludiště).
Tento postup opakují,dokud není úkol splněn. Při správném
postupu se jim ukáže obrázek (u mozaiky) nebo správná cesta (u
bludiště).

b

Lampionový
prùvod

ládovými mincemi).
Na cestu nám svítily
hvězdičky, na tuto
roční dobu bylo
nezvykle teplé počasí, proto doufáme,
že se akce všem líbila.

b

25.října
jsme putovali za
školním skřítkem,
který nám označil
cestu zářícími světýlky a v závěru cesty
nás odměnil pokladem (hrncem s čoko-

Jak jsme jeli na hvězdárnu

15.listopadu jsme jeli do Hradce Králové na hvězdárnu. Nejdříve
jsme jeli autobusem. Byla to dlouhá cesta,ale dalo se to vydržet. Když jsme
dojeli na místo, tak jsme šli do budovy. Nejdříve jsme si stoupli na váhu,
která nám ukázala, kolik kg bychom vážili na Slunci, Měsíci, Saturnu,
Jupiteru a ve stavu beztíže. Dále jsme se podívali na různé zajímavosti a
mohli jsme si je přečíst. Potom za námi přišel pan průvodce a zavedl nás do
planetária.
Tam nám promítal hvězdy a ukazoval
různá souhvězdí. Dále jsme šli do kopule,
kde byl obří dalekohled. Průvodce nám
ukázal dalekohledem Slunce. Viděli jsme
Slunce, jak svítilo až propálilo papír. Pak
jsme také viděli sluneční skvrny, které ten
den na Slunci byly.
Nakonec jsme se přesunuli do kinosálu, kde nám průvodce
promítal dva filmy. První byl O planetách a druhý byl kreslená pohádka O
krávě na Měsíci. Než jsme odjeli, mohli jsme si koupit nějaký suvenýr. Výlet
se nám líbil a těšíme se, až zase někam pojedeme a uvidíme něco zajímavého.
- Markéta Doležalová, Nikola Neprašová, 5.roč
Najde Bořek svoji Julču? Může postupovat jen po podstatných
jménech.Políčka s podstatnými jmény si vybarvi barvou dle vlastního výběru:

Soutěž "Zelený Pardoubek"

24.10 2006 na Krajské konferenci EVVO byly vyhlášeny výsledky
soutěže "Zelený Pardoubek", které jsme se
zúčastnili. Naše škola získala titul Ekologická škola Pardubického kraje 4.stupně.
Odměněni jsme byli dvěma sadami kontejnerů firmy Ambra na třídění odpadu v hodnotě 4 000,-Kč a spoustou metodického
materiálu. Protože nádoby na tříděný
odpad již ve škole máme, využíváme kontejnery ve školní družině na ukládání
hraček.

Divadélko
"Cigareta Retka"
V rámci prevence kouření děvčata
(Kateřina Dobocká, Markéta Doležalová,
Hana Myšková, Tereza Hanušová a
Veronika Dvořáková) secvičily krátké
divadelní představení, které zahrály pro
děti z naší školy, pro děti z mateřské
školy a pro děti z mateřské školy v Litomyšli.

Bramborový salát k Štìdroveèernímu jídlu

Co zavinilo červené označení Štědrého dne v kalendáři? Moje sestra ze
Semanína je průbojná optimistka se svéráznými návyky.Do roku 2002 byl Štědrý den
vždy označen v kalendáři černě jako všední den.Od dalšího roku byl již označen červeně.Sestra, když pohlédla na kalendář , pomyslela si, že ten černě označený den před
červeným je Štědrý den.Tak to přece vždycky bylo.Se svým synem bydlí v jednom domě.
Syn ji dva dny před Štědrým dnem pozval do jeho rodiny na štědrovečerní večeři.Má
sestra to s radostí přivítala. Nepřečetla si však pozorně názvy dnů v kalendáři a proto si
myslela , že je Štědrý den o den dříve.Bylo jí sice divné, že syn s manželkou na Štědrý
den odjel do města a žádné přípravy na Štědrý večer se nekonají.Pomyslela si - To jsou
celí oni, nechávají vše na poslední chvíli a radši se asi veselí ve městě se svými
kamarády. Schylovalo se k večeru a v domě byl stále klid.Sestra netrpělivě čekala, kdy
ji syn konečně pozve na večeři. Stále nikdo nepřicházel. “To vědět, tak bych si sama
připravila něco k večeři. Ale co, jsou to takoví nevděčníci , o nic se neprosím!“ Hladová
zalezla do postele a radši všechno zaspala.
Druhý den se svátečně ustrojila a vyšla z domu. Potká syna, ten ji zdraví, ona
mu odpovídá:“Radši mně ani nechoď na oči!“ Spěchá na hřbitov, kde má hrobku svého
manžela.Syn je překvapený odpovědí matky a ptá se manželky jestli s ní měla nějakou
nepříjemnost.: “Ne, vždyť k nám dnes přijde na večeři.“
Sestra spěchá na hřbitov, aby si postěžovala na svou samotu.Tam ale po
chvíli dorazí s Vánoční kytkou druhá snacha. Diví se, proč je babička tak brzy na
hřbitově ve svátečním oděvu. Prohodily spolu pár slov a to už říká snacha , že už musí
jít dělat bramborový salát. “Copak Vám nezbyl od večeře?“ diví se babička. “Vždyť já
ho budu dělat na dnešní štědrovečerní večeři“, odpoví snacha.
Sestru polil pot a uvědomuje si ten komický omyl. Spěchá domů, aby stihla
ten druhý Štědrý večer u svého syna.
- Vánoční příhodu, která se skutečně stala zapsal Jaroslav Doležal starší ze Zhoře

Spoleèenská kronika
V období od října do prosince

hhhhgggg

se v naší obci narodili
Lucie Pokorná
Klára Jiskrová
Uma Daniel
Mikl Marek
Štěpán Jasanský
Karolína Suchánková
František Maixner

Němčice
Němčice
Člupek
Člupek
Němčice
Člupek
Němčice

Vítáme nové občánky

hhhhgggg

oslavili svá významná životní jubilea
Jindrová Kristina
Stráník František
Andrle Václav
Andrlová Marie
Frnka František
Klementová Jana

Zhoř
Člupek
Němčice
Němčice
Člupek
Člupek

hhhhgggg

70 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let

jsme se rozloučili

Pavel Kumpošt
Člupek
Ano, i v sobotu se vyučuje. Ptáte se,
Anna Veselá
Němčice
kde? Na ZŠ a MŠ Všeználek. 2.12.2006 tam
František Ludvíček
Němčice
proběhly hodiny pracovního vyučování. Žáky
se stali všichni, kteří přišli proto, aby si mohli
svými výrobky sami zkrášlit domov. Rodiče i
děti. K vidění toho bylo mnoho. Neumíte si
Silvestrovské vážení
vyrobit adventní věnec? Tady Vás to naučí. 31.12. Ne 10:00 SZMKT
Maniac team Svitavy
Zdobíte perníčky? Nechte se inspirovat dovedností Jany Kadrmasové a vytvořte si svoji 14.1. Ne 14:00 Šipkaři
Obecní ples
perníkovou chaloupku nebo adventního kapříka. Máte doma skleničky a zevšedněly 20.1. So 20:00 Obec
The Rebels Jedlová
Vám? Tady jste si je mohli namalovat. Chybí Vám dekorace na vánočním stole? Chyba! 28.1. Ne 14:00 Šipkaři
4.2. Ne 14:00 Šipkaři
Pink Bull Janov
Kdybyste přišli, jako hrstka statečných, určitě by Váš sváteční stůl zdobil anděl. Okna
Ochotnický ples
by prokoukla vánoční výzdobou a dárky pod stromečkem by byly úhledně zabalené ve 10.2. So 20:00 Ochotníci
18.2. Ne 14:00 Šipkaři
Trosky B Litomyšl
vlastnoručně vyrobených krabičkách s umně vyvedenými jmenovkami.
Maškarní ples
Litujete, že jste nepřišli? My si i za Vás zapálíme ozdobené 24.2. So 20:00 Hasiči
4.3. Ne 14:00 Škola
Dětský karneval
svíčky nebo dokonce svíčky vlastnoručně vyrobené.
4.3. Ne 14:00 Šipkaři
SK Mikuleč
Poděkování patří paním učitelkám ze ZŠ i MŠ a všem, kteří
dokáží ocenit, když pro druhé něco připravujete. Ne vždy je to v naší
středa 27.12.2006, 1600 a 1800 h
obci lehké.
Zámecká kaple Sv. Moniky v Litomyšli
- Dana Urbánková

Sobotní vyuèování

Kalendář akcí

s
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Přejeme všem občanům
příjemné prožití
Vánočních svátků,
dětem i dospělým hodně dárků
pod vánočním stromečkem,
veselý Silvestr a mnoho zdraví a štěstí
do nového roku 2007.

PF 2007

4

Vánoční koncerty vokálního souboru L´OKTET
- umělecký vedoucí Petr Jiříček
- vstupné dobrovolné
pořádá Vokální soubor L´OKTET – tel. 737 936 575
pátek 8.12. - neděle 31.12.
KC Česká Třebová - výstavní síň

V Ý STAVA B ETLÉ M Ů

Vernisáž v pátek 8.12. v 1600 hodin v malém sále KC
pořádá Městské muzeum Česká Třebová

neděle 31.12. od 1000
Kultuní dům Němčice

Silvestrovské

váení

Záznamy z minulých vážení budou k dispozici k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání

pořádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic v Němčicích

®

Spolek divadelních ochotníkù ŠLÉGL Nìmèice
Od èertù k BONI PUERI
(aneb

jaký byl rok 2006)

Blíží se závěr roku 2006 a tak se většina z nás chystá hodnotit,
jaký byl. Ani našemu spolku se nevyhnula bilance všeho co se událo a jaké
to bylo.
Každoročně zahajujeme valnou hromadou a vymýšlíme, co podnikneme a jak to uděláme. V únoru pokračujeme divadelním plesem a
snažíme se zaujmout předtančením a jsme rádi, že návštěvnost nás zatím
nezklamala. A potom přijde na řadu naše hlavní činnost a tou je příprava
divadelního představení. To letošní byla pohádka "Jak čert vyletěl z kůže".
Měli jste možnost v ní uvidět mnoho pohádkových postav, mnoho čertů a také
několik nových hereckých tváří. I když jsme s pohádkou začínali v únoru a
poté odehráli dvě představení v Němčicích, ještě zdaleka řádění čertů
neskončilo. Další představení jsme ještě předvedli pro ZD Sloupnice a v
zámecké zahradě v Litomyšli na akci pro postižené děti. Letní prázdniny znamenaly přestávku a v listopadu jsme se vrátili několika zkouškami, protože
nás čekal náročný program. Během dvou posledních víkendů jsme ukázali
čerty v Němčicích, Strakově a Kozlově (tam se prodalo nečekaných 105 vstupenek). Třešničkou na dortu a zároveň rozloučením s pohádkou byl
26.listopad v České Třebové. Doufali jsme, že se na nás přijde podívat alespoň stovka diváků. To co se stalo, bylo ale nad naše všechna očekávání.
Vyprodali jsme do posledního místa velký sál Kulturního centra a čerti řádili

před 327 diváky. To jsme ještě nezažili a byla to pro nás nová
zkušenost. Však také celkem tuto pohádku vidělo přes 1000 diváků.
Proto bych chtěl také poděkovat všem hercům i nehercům, kteří se
o takový úspěch zasloužili a popřát i dalším představením, aby vždy
měla zaplněná hlediště.
Další velkou akcí byl koncert chlapeckého pěveckého sboru BONI
PUERI, 30.listopadu. Sál kulturního domu byl zaplněn téměř do posledního
místečka. Již samotný začátek koncertu, kdy chlapci nastupovali se zapálenými svíčkami tmavým hledištěm za zpěvu prvního chorálu, sliboval velký
zážitek. A ten se skutečně dostavil. Boni Pueri předvedli proč jsou tak oblíbení
a u nás i ve světě žádaní. Jejich interpretace nemohla nechat nikoho na
pochybách, že udělal dobře, když věnoval čtvrteční večer kultuře. A druhá
část vystoupení připomněla atmosféru vánoční přednesem několika krásných
koled. Na závěr museli ještě chlapci přidat několik písní, protože diváci je
bouřlivým potleskem nechtěli nechat odejít.
Na tomto místě je však třeba poděkovat především předsedovi našeho
spolku, V. Kodytkovi, který se měrou největší zasloužil o uskutečnění tohoto
koncertu. A dík patří i dalším členům spolku, kteří pomohli při přípravě sálu a
zajištěním hladkého průběhu celého programu.
Z dalších našich aktivit stojí také za zmínku návštěva divadelního
představení v Brně, každoroční předávání "Oskarlů", pomoc při dětském dnu
v mateřské školce a musíme také zmínit instalaci nové opony, na kterou přispěl obecní úřad. Samozřejmě, že je také v plné přípravě další divadelní představení, jehož premiéra by měla být v březnu 2007 a začínáme se také zabývat přípravami na divadelní ples, který bude 10.února 2007.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhají při naší činnosti, ať finančními či jinými podporami.
Ne všechno se podaří a ne vždy vyhovíme každému
přání. Věříme ale, že drobné nedostatky nám odpustíte a
budeme se snažit být ještě lepší. Nejsme ale profesionálové a
tak každou akci pořádáme s nasazením, které má asi nějaké
dílčí nedostatky. Ale věřte, že kdo nic nedělá nic nezkazí. A my
chceme občas něco udělat a tak věříme, že pokud někdo má
nápad na zlepšení, rád se o něj s námi podělí.

A protože nám do konce roku 2006 už mnoho dní
nezbývá, dovolte nám, abychom Vám všem touto cestou popřáli
krásné vánoční svátky plné klidu a pohody, otevřených srdcí a
vlídných slov. Do roku příštího přejeme hlavně zdraví, štěstí a
ujišťujeme, že dobrou náladu a úsměv na tváři se Vám budeme
snažit přinášet i nadále.
- za všechny ochotníky a "komedianty" Bóďa Vytlačil

Tříkrálová sbírka charity

V loňském ročníku Tříkrálové sbírky, která probíhá již tradičně na
počátku ledna v celé naší republice a z jejíhož výtěžku jsou financovány mezinárodní i vnitrostátní aktivity České katolické charity, se podařilo vykoledovat díky
všem štědrým dárcům z Litomyšle a okolí téměř 257 000 Kč. Z této částky se nám
do Litomyšle vrátilo 65% a tyto peníze jsme použili následovně:
Za 100 tisíc korun jsme nakoupili další nové rehabilitační a kompenzační pomůcky do naší půjčovny. O pomůcky je velký zájem, sklad půjčovny bývá
obvykle téměř prázdný, protože většina pomůcek je zapůjčeno u zdravotně
postižených občanů. Kdyby se nám měly všechny pomůcky naráz vrátit, ani by se
do skladu nevešly. Často se i stává, že máme na některý druh pomůcky sestaven
pořadník zájemců. Naši půjčovnu může využít kterákoli rodina či občan našeho
města a okolních vesnic za nevelký poplatek.
Řeholním sestřičkám sv. Vincenta jsme poskytli 25 tisíc pro jejich misii
v Nižnom Tagile na Sibiři. Provozují tam "Klub Zabota" (přeloženo tzn. péče),
který navštěvuje 60 dětí se zpomaleným psychickým vývojem ze sociálně slabých
a neúplných rodin. Těmto dětem se nikdo nevěnuje, doma je nikdo nečeká, často
jsou hladové a špinavé, trpí nedostatkem něžnosti a lásky, jsou psychicky labilní,
nestálé, mají problémy soustředit se. Často se toulají po ulicích, mnoho jich
nechodí do školy. Sestřičky za získané peníze od nás koupily chudším dětem
zimní oblečení a obuv, vitamíny, povinné očkovací látky a nevyhnutelné léky,
které nehradí stát. Zbytek peněz použily na čistící prostředky, potřebné k
udržování čistoty v prostorech klubu. Tento projekt "Klub Zabota" největší měrou
finančně podporuje německá charita.

Dalšími 10 tisíci korunami jsme pomohli konkrétním lidem z našeho
okolí, kteří mají svůj život ztížený zdravotním handicapem či se starají o své
postižené děti.
Za zbylých 38 tisíc korun dokončujeme stavební adaptaci hygienického zázemí pro zdravotní sestřičky naší charitní ošetřovatelské služby domácí
péče. Věděli jsme již dříve, že podmínky pro jejich náročnou práci jsou špatné.
Vyjádření okresního hygienika znělo ovšem nekompromisně. Adaptace nás stála
velké množství finančních prostředků z rozpočtu Lidového domu. Tímto dílem se
nám podaří již v blízké době akci dokončit.
"Až u vás zazvoní tři králové v roce 2007 a prokáží se pověřením
České katolické charity, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce."
Nadcházející sbírka tříkrálových koledníků proběhne v Litomyšli a přilehlých
obcích v sobotu 6. 1. 2007. Výtěžek sbírky bude určen na tři cíle:
1. Podpora činnosti místní litomyšlské charity za účelem zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb vč. nákupu rehabilitačních pomůcek do půjčovny.
2. Pomoc lidem rozvojového světa.
3. Pomoc sociálně slabým a potřebným lidem či rodinám v našem regionu.
Rádi přivítáme Vaše náměty, na co výtěžek budoucích ročníků Tříkrálové sbírky
použít.
V neděli 7.1.2007 odpoledne pak proběhne v Litomyšli jako
poděkování koledníkům Tříkrálový koncert křesťanské rockové skupiny Michael v
kostele Povýšení sv. Kříže. Vstupné dobrovolné.
Podrobnější informace naleznete na www.lidovy-dum.cz/charita
- ředitel Farní charity Litomyšl Petr Doseděl

SDH NÌMÈICE j

Tento článek je stručným souhrnem dění po celý rok,
protože se mi nějak nedaří stíhat uzávěrky jednotlivých vydání.
Na letošní pálení čarodějnic jsme připravili po dlouhé době
hranici, kterou se nám bohužel zcela nepodařilo zapálit. Čarodějnici
opět vyrobily děti ze základní školy. Kdo chtěl, tak si zastřílel na střelnici, na kolotoči se nikdo nesvezl, protože jsme ho nepostavili a
nakonec by stejně umrznul. Celý den pršelo až lilo až….., ale přes
prvotní obavy jsme na večerní zábavě měli překvapivě slušnou
návštěvnost. Všichni, včetně nás hasičů, pojali "čarodky" víc než poctivě, a proto v těchto místech moje zápisky končí…..
Na pouťové odpoledne jsme připravili soutěže pro děti ve
třech věkových kategoriích. Protože jsme poručili větru dešti, tak jsme
mohli postavit nově natřený kolotoč. Jako tradičně byla otevřena střelnice a ukázku svých modelů letadel předvedli letečtí modeláři z Litomyšle. Z časových důvodů málo početně, ale silně obsazenou soutěž
v pití piva na čas vyhrál Ladislav Jandík. Téměř všichni si večer za
ztížených podmínek vyplnili pár otázek z "kvízotestu" - za jedna měl
Jindřich Morávek.
2. září jsme uspořádali Netradiční hasičskou soutěž s příjezdem,
letos poprvé jako Memoriál Josefa Racka. Soutěže se zúčastnilo 8
družstev. Vítězem se
stalo již po čtvrté za
sebou družstvo Dolního
Újezda.
Na všech akcích
zahrál DJ Tkadlyi.
30. září jsme se
zúčastnili
"sranda
mače" ve fotbálku v
Dolní Sloupnici bohužel
oproti minulému ročníku
jen s jedním družstvem
(2. místo ze čtyř).

S p o r t

/

-

S příchodem podzimu k nám opět dorazila i další
šachová sezóna, sezóna 2006-2007. Oproti loňské soutěži
došlo k reorganizaci v soutěžích a ve způsobu postupů mezi
nimi. Vzhledem k našim ambicím se ale postupu do vyšší
soutěže nemusíme obávat, byť se v posledních letech pohybujeme vždy v té horní polovině tabulky. Obvykle jsme
škodolibě spokojeni, když se nám podaří prorazit na špici
umístěná družstva. Také si však obvykle vybíráme oddechový čas a lehce a s
přehledem prohrajeme s kolektivy ze suterénu tabulky.
V naší kategorii - krajské soutěži, došlo ke zvýšení počtu skupin ze
dvou na tři, a tím i ke snížení počtu účastníků v jednotlivých skupinách. Při
přerozdělování do skupin bylo pamatováno i na územní rozložení a k cestovním vzdálenostem. Tak my máme soupeře velmi přijatelně rozmístěné od
Lanškrouna po Linhartice u Moravské Třebové. Bohužel, na druhé straně,
jsme zase přišli o tradiční a oblíbené soupeře jako jsou Horní Čermná, Mistrovice, Kunvald, Žamberk a další.
Vstup do letošního ročníku krajské soutěže východ (KSV), tak se
naše skupina jmenuje, ještě jsou soutěže označené jako střed a západ, se
nám moc nevyvedl a v domácím prostředí jsme těsně prohráli se současným
lídrem tabulky ŠK Linhartice 2:3. Chuť jsme si spravili hned v následujícím II.
kole, kdy jsme na půdě ŠK Svitavy B zvítězili výrazným rozdílem, ale po
obtížném boji, 4:1. Standardní slušnou výkonnost jsme potvrdili při zápase se
silným družstvem Lokomotiva Česká Třebová C, kdy jsme remízovali 2,5 : 2,5.
Tímto zápasem také pro letošní rok klání v naší soutěži KSV
skončily a do boje se opět vrhneme až 7.1. 2007, kdy zavítáme opět na horkou půdu ŠK Svitavy C. Následují tabulky družstev a jednotlivců po III. kole.

Výsledky soutěží
Okrsková soutěž Vlčkov
6.místo (pořadová příp. -1s, jednotlivci -)
Soutěž s příjezdem Nedošín 4.místo
Memoriál J. Racka Němčice 4.místo
Řetůvka).

Jako každý rok proběhla dvě námětová cvičení (Řetová,

Na přelomu roku nás ještě čekají
výroční valné hromady jednotlivých sborů a celého
okrsku a uspořádání maškarního plesu, na který
Vás tímto srdečně zveme. Na závěr chci poděkovat
všem těm, kteří nám po celý rok pomáhali s
uspořádáním kulturních akcí a s vlastním chodem
SDH.
Za celý sbor Vám přeji příjemné prožití Svátků
vánočních a hodně úspěchů v Novém roce.
- Jiří G.Veselý

V o l n ý
Družstvo
1. Jiskra Litomyšl B
2. ŠK Linhartice
3. TROPIC Lanškroun A
4. TROPIC Lanškroun B
5. Lokomotiva Č. Třebová C
6. TJ Sokol Němčice
7. TJ Lanškroun C
8. ŠK Svitavy C
9. ŠK Svitavy B
10. TJ Lanškroun D

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
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R
1
0
0
0
2
1
1
0
1
0

P Body
0
7
1
6
1
6
1
6
0
5
1
4
1
4
2
3
2
1
3
0

Výher Skóre
7
9:6
9
9:6
8 8.5 : 6.5
7 8.5 : 6.5
6 9.5 : 5.5
7 8.5 : 6.5
5 6.5 : 8.5
5
6:9
4 4.5 : 10.5
2
5 : 10

Šach. Jméno.
ELO Družstvo
Body
% Prům. Výkon
1. 2 Grepl Pavel
1814 ŠK Linhartice
3.0 / 3 100.0 1746 1832
2. 5 Jonáš Petr
1673 Jiskra Litomyšl B
3.0 / 3 100.0 1314 1677
3. 4 Jonáš Josef
1526 TROPIC Lanškroun A 3.0 / 3 100.0 1138 1530
4. 9 Urbánek Josef 1000 TROPIC Lanškroun B 3.0 / 3 100.0 1033 1000
5. 3 Jasanský Karel 1804 TJ Sokol Němčice
2.0 / 2 100.0 1570 1810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 1 Pail Milan
1897 TJ Sokol Němčice
1.0 / 1 100.0 1698 1901
20. 5 Myška Frant. 1591 TJ Sokol Němčice
1.0 / 1 100.0 1602 1599
30. 2 Pěkník Milan 1893 TJ Sokol Němčice
1.0 / 2 50.0 1692 1885
31. 4 Racek Josef
1573 TJ Sokol Němčice
1.0 / 2 50.0 1593 1574
50. 6 Hůlka Libor
1634 TJ Sokol Němčice
0.5 / 1 50.0 1600 1633

- Josef Racek

POOHLÉDNUTÍ
Karatedo Němčice

Oddíl vznikl v roce 2002.
Prvního náboru se zúčastnilo
celkem osmnáct zájemců. Od té
doby se počet karatistů v oddíle
bohužel stále snižoval. V současné
době navštěvuje cvičení celkem pět
lidí včetně trenéra. Nízký počet ale
neznamená snížení kvality oddílu.
Za čtyři roky existence jsme se
zúčastnili několika kulturních akcí,
na kterých jsme prezentovali naše bojové umění karate. Od
roku 2003 se pravidelně zúčastňujeme závodů a turnajů v celé
České republice. Výraznějších výsledků jsme začali dosahovat
v roce 2005, kdy jsme získali celkem devět cenných kovů
(2 zlaté, 3 stříbrné, 4 bronzové) ze soutěží monitorovaných
Českým Svazem Karate. Letošní rok byl pro nás doposud
nejúspěšnější, podařilo se nám získat celkem třináct medailí
(6 zlatých, 1 stříbrnou, 6 bronzových), to vše za přispění všech
třech zbylých členů oddílu Karatedo Němčice. Jmenovitě
Lenka Jůzová, Lucie Sainerová a Pavel Suchánek.
Mezi nejvýraznější
úspěchy patří třetí
místo Lucie Sainerové na Dětské
Olympiádě v Brně,
která zde reprezentovala Pardubický
kraj a letos se jí
podařilo získat titul
Mistryně Východočeského kraje.
Největších
úspěchů dosáhla
Lenka Jůzová, mezi
které patří titul Mistryně Východočeského kraje v kata i
kumite za roky 2005
a 2006 a vítězství v
GrandPrix Hradec
Králové 2006 a
Národním poháru
2006 v kumite.
Umístění na Mistrovství České republiky
- rok 2005, 2. místo
kumite st. žákyně rok 2006, 3. místo
kumite st. žákyně.
Její úspěchy potvrzují, že patří mezi
špičku nejlepších
závodnic u nás.
Mezi nejbohatší
závody, co se týče
sklizně medailí (tři tituly Mistr Východočeského kraje, a
1 bronz) patřilo Mistrovství Východočeského kraje 2006.
Dalším výrazným úspěchem byla nominace všech tří závodníků na letošní vrchol sezóny Mistrovství České republiky, kdy
nominace probíhá na základě výsledků z předešlých soutěží.
Chcete-li se k nám připojit, můžete se přihlásit 9. a 11.
ledna od 17:00 hodin na Základní škole Němčice.

Mistrovství Východočeského kraje

Mistrovství Východočeského kraje se tentokrát konalo ve Dvoře Králové nad Labem
14. října 2006. Zde se sbírají body potřebné na nominaci na Mistrovství České republiky. Zlatí
medailisté automaticky postupují na MČR. Oddíl reprezentovaly Lucie Sainerová Lenka
Jůzová.
Soutěž kata
Jako první jsme mohli shlédnout
soutěž kata starší žákyně, kde nás zastupovala
Lenka. V prvním kole byla "free" (to znamená bez
soupeře, automatický postup do dalšího kola). Ve
druhém kole se střetla se soupeřkou, kterou už
dobře znala. Lenka zacvičila kata " Bassai-dai " a
vyhrála. Ve finále se utkala s Nikolou Krátkou,
kterou porazila a obsadila první místo.
Hned na to nastoupila kategorie mladší
dorostenky, kde jsme byli zastoupeni Luckou.
Lucka v prvním kole zacvičila solidně kata "Heiangodan", ale na soupeřku to nestačilo. Tím pádem
obsadila třetí místo. Po soutěži kata následovalo
vyhlášení výsledků této části a příprava na soutěž
kumite.
Soutěž kumite
Po nekonečném a únavném čekání
se konečně na tatami dostala Lenčina kategorie kumite starší žákyně do 50 kg.
V prvním kole Lenka dostala lehkou
soupeřku. Přesto ji porazila pouze malým
bodovým rozdílem 1:0. Nicméně jednobodový rozdíl stačil k tomu, aby se dostala
do finále, kde nad soupeřkou z oddílu Klub
Karate SKC Vamberk vyhrála bez problémů
6:0 a získala tak již na čtvrtých závodech za
sebou 1. místo.
Za několik málo minut poté nastoupila Lucčina kategorie mladší dorostenky do
55 kg. Jelikož byli v kategorii jenom tři, měla
Lucka nějakou medaili jistou. V prvním kole byla Lucka free, takže automaticky postoupila do
souboje o první místo. Zápas začal ve prospěch Lucky. Hned v úvodu uštědřila soupeřce z
oddílu Pratr Trutnov - staré známé Jiroutové - " mawashi-geri" na střední pásmo, takže dostala dva body. Soupeřka pak snížila na 2:1. Poté Lucka inkasovala tvrdou ránu, která ji vyřadila ze zápasu, ale i přesto vyhrála, protože soupeřku vyloučili za nekontrolovatelnou techniku.
Vzhledem k počtu našich zástupců a množství umístění se tyto závody řadí mezi
nejzdařilejší v historii němčického oddílu. Tyto závody byly sice nejúspěšnější, ale
nejdůležitější pro nás jsou dvě nominace na Mistrovství České Republiky.
- J. Kohák
Samurai klub bojových umìní a sportù - oddíl Karatedo Nìmèice
pořádá nábor

K A R AT E
Přihlásit se můžete:

9. ledna 2007 od 17:00 do 18:30 hod
11. ledna 2007 od 16:30 do 18:00 hod
v tělocvičně Základní školy Němčice !!!

Přijímáme zájemce všech věkových kategorií. Trénuje se pravidelně dvakrát týdně v tělocvičně
ZŠ Němčice. Cvičení je zaměřeno na výuku karate - styl Shotokan ryu a sebeobranu. Cílem je
zvýšení psychické i fyzické kondice, správné držení těla aj.

Info: Jiří Kohák, tel. 461 612 569, 775 99 88 69, kohak@lit.cz
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