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S l o v o

Vážení spoluobčané,

S t a r o s t y

a je to tady, zase máme jeden rok, rok 2008 za sebou. Ten čas nám, alespoň mně
určitě, začíná utíkat nějak rychleji a rychleji. Pomalu začínám rozumět tomu, když
mi otec, kdysi šťastný důchodce, říkal, že nestíhá. Copak on, on již na to měl věk,
ale já mám někdy pocit, že nestíháme všichni kolem, nebo se alespoň tak tváříme
a mluvíme tak.
Vhledem k nastavenému kurzu nepočítám v příštím roce s výrazným
odpočinkem. Minulé roky a především letošní rok jsme zasvětlili přípravě větších
projektů, které nás na úřadě rozhodně nenechají podřimovat. Jedná se hlavně o
přípravy podkladů, majetková jednání apod., pro zajištění projektových dokumentací a vlastní realizace projektů.
První ovoce jsme již sklidili, když se nám podařilo získat velmi zajímavou dotaci
na dostavbu sportoviště v Němčicích. V současné době se zpracovává prováděcí
dokumentace stavby, na základě které bude provedeno výběrové řízení na generálního dodavatele celé investiční akce. Současně s ním probíhá i výběrové řízení
na finanční ústav, který nám umožní předfinancování. Stavba totiž bude probíhat
zhruba řečeno tak, že nejdříve celou stavbu postavíme, zkolaudujeme a zaplatíme
ze “svého“, lépe řečeno z “půjčeného“. Pak po splnění požadavků a jejich kontrole
získáme dotaci na uznatelné náklady (cca 92,5 %), zbytek musíme zaplatit ze
svého a to včetně dostavby bytu, což činí cca 1,5 mil Kč. Sami vidíte, že administrovat některé dotační peníze není vůbec jednoduché, naopak je to poměrně
náročné. Ale o tom se moc nemluví, neboť to není skoro vůbec vidět.
Dále jsme se dopředu pohnuli i s protipovodňovými úpravami. S dobrým výsledkem proběhlo jednání u budoucího investora stavby Zemědělské a
vodohospodářské správy v Hradci Králové. Po opětovné, již několikáté, změně
smluv pro majetkové vypořádání, požádáme o vydání Rozhodnutí o umístění stavby. Všem zúčastněným majitelům dotčených pozemků tímto děkuji za spolupráci a
hlavně za trpělivost.
Na podzim jsme také zahájili přípravné práce na přípravě projektové dokumentace (PD) na první etapu rekonstrukce vodovodu v Němčicích (ve Zhoři ji postupně provádí Vodárenská společnost Česká Třebová). Snažíme se, opět za
spolupráce s obyvateli, co nejpřesněji identifikovat polohu stávajícího vodovodu a
umístění přípojek k jednotlivým objektům. Zpracování výškopisu a polohopisu okolí
vodovodu v zastavěných částech obce umožní hledání optimálního způsobu pro
rekonstrukci vodovodního řadu tak, aby byl přijatelný pro vlastníky dotčených
pozemků a objektů. Napojení přípojek na hlavní řad v méně zastavěných částech
obce (tam, kde vodovodní řad neprobíhá přímo uvnitř zástavby, ale například na
loukách a polích), bude zpracováno následně.
Dále probíhá příprava akce “II/358 Němčice – zajištění bezpečnosti svahu“,
při které by měl být vybudován chodník do “Člupáku“. Po úpravě PD na základě
připomínek vlastníků dotčených pozemků se nacházíme ve fázi podpisu základních
dokumentů, smluv o provedení stavby a následném majetkovém vypořádání. Po
předání těchto dokumentů investorovi stavby bude následovat řízení stavební.
Když všechno dobře půjde,mohla by se celá stavba realizovat v příštím roce. Obec
se bude podílet na financování jí příslušných stavebních objektů a to chodníku a
vedení veřejného osvětlení a rozhlasu s osvětlovanými body ve výši cca 1,3 mil.
Kč. Náklady budou upřesněny při zpracování PD pro stavební povolení. Přípravné
práce byly zahájeny na projektové dokumentaci pro výstavbu chodníku ve Zhoři.
Majitelé dotčených pozemků byli seznámeni s investičním záměrem obce a jelikož
nebyl nikdo v zásadě proti, tak budou práce pokračovat orientačním vytyčením
předpokládaných záborů v terénu a podpisem dohod o podmínkách provedení
stavby s následnými majetkovým vypořádáním. Proběhne územní a stavební
řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Zatím si
nedovolím odhadnout náklady na pořízení této stavby, ale jistě se budou pohybovat v řádech milionů Kč. Termín realizace, dle finančních prostředků, nejdříve od
roku 2010. Je zde i možnost rozdělení stavby na 3 etapy s postupnou realizací.
Tak, a když jste si přečetli výše uvedené řádky, tak se určitě ptáte, kde na
všechno vezmeme peníze. To zatím přesně nevím, ale nějak si poradíme, důležité

je, že chceme něco realizovat. Možnosti na získání finančních prostředků se s
časem objevují, mění a zanikají. Rozhodně zcela nespoléhám na všechnospasitelné EU peníze, ono jich zase tolik není. Je mnoho operačních titulů s mnoha podtituly, a když se ty peníze, které v počátečním balíku vypadaly kolosálně, roztečou
do všech malých pramínků, tak jich zase tolik není. Za dva, tři roky bude po všem
a rozděleno. Dva, tři roky na přípravu větší investiční akce, zvláště liniových staveb,
není tak mnoho. Dostali jsme alespoň zatím na sportoviště a dále se uvidí. Jsou zde
i jiné dotační tituly. V neposlední řadě se naskýtá i možnost úpravy výše daně z
nemovitosti (DzN), která je od 1.1.2008 v kompetenci zastupitelstev měst a obcí.
Současnou výši daně z nemovitostí může zastupitelstvo obce upravit koeficienty
1,2,3,4,5 a ve spolupráci s finančním v dané obci. Pro rok 2009 v naší obci dle
rozhodnutí zastupitelstva obce (ZO), nedojde ke změně výše (DzN). Co bude dál –
bude předmětem jednání ZO. Některé obce a města v okolí již k úpravám (DzN)
přistoupila, nebo o ní uvažují. Pro představu zvýšení daně na dvojnásobek, koeficient 2, znamená příjem pro naší obecní pokladnu cca 0,6 mil Kč, což představuje
řádově cca 600 m2 chodníků nebo komunikací. Jako bych slyšel, co asi teď každý
čtenář říká, ba přímo nahlas vyslovuje. Ale pro srovnání jen uvádím, že výše daně
z nemovitosti se stanovovala v polovině 90. let a od té doby, pomineme-li změny
v placení za zemědělské a lesní pozemky, nedoznala zásadních změn. Oproti
tomu cena například rohlíku a všeho ostatního šla výrazně, několikanásobně nahoru. Objem nemovitostí je daný a DzN nelze tedy dynamizovat jejím snížením, jako
je to možné u jiných daní. Pravdou je, že obyčejný člověk nakonec stejně zaplatí
všechno. Dodavatelé zboží a služeb se s nikým nemazlí, stát nevyjímaje. Jednáni
o této záležitosti nebude vůbec jednoduché. Přál bych občas každému řešit takové
dilema, a to jak z pozice obce tak i zároveň z pozice občana. Obec nemá možnost
výrazným způsobem tlumit tlak na občany. Vezměme si například v současné době
neustále přetřásané poplatky spojené se zdravotní péčí. Samozřejmě, že se mě
také dotýkají, máme dvě malé děti, ale myslím si, že mnohem víc zaplatím za zboží
a služby každodenní povahy. Vezměme si 500 Kč a vyrazme s taškou za nákupem.
Budeme rádi, když ji naplníme alespoň do poloviny. Myslím, že především tady by
se mohli občané zamyslet, proč, když se naší ekonomice ve srovnání s okolím tak
dobře daří, začíná být u nás výrazně dráž, než zase v tom zmiňovaném okolí
(současnou krizi zatím pomíjím, ta asi bude všude).
Vrátím se zpět k obecním záležitostem a výše uvedeným akcím. Byť jsme
letos obdrželi peníze za prodej ŠJ, tak jsme si je moc neužili a investovali je do
staveb a činností nad rámec původního plánu a rozpočtu pro letošní rok. Je konec
roku a máme finance zase napnuté jako kšandy, ostatně skoro tak, jak to bývalo
dříve “dobrým“ zvykem. Bohužel nám nezbylo ani na Vánoční osvětlení, ale pro
příští rok se polepšíme.Vzhledem k rozpracovanosti uvedených projektů a s tím i
spojeného financování bude příští rok na tom úplně stejně. Populárně řečeno, s
rozpočtem budeme hotovi dříve než začneme. Pokusíme se splnit sliby a realizovat akce jako jsou úpravy veřejných prostranství, oprava kaple v Němčicích, či
nově rozšíření kapacity mateřské školce
Śkolství. Po zpracování jednoduché PD na změnu užívání stávajících prostor
poradny na další třídu MŠ, bude následovat projednání s dotčenými orgány státní
správy (DOSS) a vydání stavebního povolení. Pak přijdou na řadu stavební úpravy.
Vše i s novým vybavením by mělo být připraveno pro malé školáky k 1.9. 2009.
Budeme pamatovat na nějaký inventář a vybavení i ve stávajících prostorách MŠ a
a kuchyni. Věřím, že nikomu neunikly výrazné změny v okolí základní školy, kde
byla vybudována nová a velmi pěkná zahrada, osazena nová brána, vše ze
získaného dotačního příspěvku a příspěvků sponzorů. Dík patří paní ředitelce, personálu celé školy, rodičům a všem, kteří se na realizaci této akce podíleli. Naše ZŠ,
díky úsilí všech zainteresovaných, získala také 1. místo a titul v soutěži o ekologickou školu Pardubického kraje ve své kategorii. Jen tak dál a když se budou ekologicky chovat děti, tak je předpoklad, že tomu budou jednou učit své děti a třeba i
teď ještě své rodiče.
Také se dala do pohybu příprava nové územně plánovancí dokumentace obce,
zpracování které pro naši obec zajišťuje odbor územního rozvoje a plánování MěÚ
Litomyšl. Jelikož se v této problematice dobře orientují, tak věřím, že bude vše
probíhat rychleji a pružněji než při minulých změnách ÚPD obce.

Co dodat k právě uplynulému roku. Jak jsem již zmiňoval, jednodušší to asi
nebude. Pořád se něco děje. Když se již náhodou s něčím vypořádáme, objeví se
zase nejméně dvě, či tři nové věci a tak nezbývá, než začít opět znovu. Budeme
muset začít řešit co s dalšími obecními objekty, jako je bývalá základní škola ve
Zhoři a roubená dřevěná hospoda v Němčících. Přemýšlíme o umístění knihovny
ve Zhoři, zda do objektu bývalé prodejny, nebo o její nástavbě nebo přístavbě, dále
o zřízení malého amfiteátru u Kulturního domu v Němčicích a případné výstavbě
sociálního zařízení u sálu KD. Na druhé straně nám chátrá areál na Člupku a poma-

Z

jednání

Obecní zastupitelstvo se

lu se vytrácí SDH ve Zhoři, a tak pořád dál. Tak a teď poraďte, kde začít a kde
skončit. Jednoduché to není, ale co je v současné době jednoduché. Všude je
něco a asi tak je to správné a tak to má být, jinak bychom jednoho dne v tichosti
všichni usnuli a odešli ze scény. Ale takhle končit nebudu. Vánoce a s tím spojená
hektická doba je konečně nebo už zase před námi. Užijme si tu atmosféru a
obraťme optimisticky list kalendáře k novému roku 2009. Všem přeji hodně
pohody, štěstí a úspěchů v nadcházejícím období a Novém roce.

S pozdravem

Obecního

- Ing. Josef Racek, starosta obce

zastupitelstva

v období 08/2008 - 12/2008 sešlo celkem 3x. Z přijatých usnesení vybíráme.
ník, žádost č.j.: 624/2008/ST došlá dne 1.9. 2008.
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
C směnnou smlouvu mezi obcí Němčice a p. Josefem Karlíkem, směna C vnitropodnikové směrnice obce Němčice pro rok 2008, 2009.
obecního pozemku Pk 364 za pozemek KN 758/1, směna m2 za m2, rozdíl ve C příspěvek na vybavení oddělení LDN Litomyšlské nemocnice ve výši
výměře bude doplacen v ceně dohodou 5,14 Kč/m2, v celkové ceně 19.701,- 40.000,- Kč, žádost č.j.: 693/2008/ST.
C umístění stavby skladů a kanceláří na p.p. 321/11 a 321/7 LIMES spol. s
Kč při podpisu smlouvy.
2
C kupní smlouvu, koupi p.p. Pkč. 636 o výměře 177 m od Pavla Rozlívky r.o. v Němčicích dle předložené situace, žádost č.j. 638/2008/ST došlá dne
(vlastník 3) a Jiřího Rozlívky (vlastník 1) za cenu 5,14 Kč/m2, za celkovou cenu 8.9. 2008.
C o prodloužení nájmu prodejny čp. 35 na Člupku o další 2 roky, s úpravou
910 Kč/m2 . Cena bude rozdělena v poměru vlastnictví.
výše
nájemného o inflaci, žádost čj. 655/2008/ST došlá dne 17.9. 2008.
C Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění pilíře vedení NN k
C snížení nájmu za sál Kulturního domu za akci dne 12.9. 2008 o 1.000,- Kč,
novostavbě A. Marka, na p.p.KNč. 1617 v Němčicích.
tedy snížilo jednorázový nájem na 1.500,- Kč.
C skácení břízy u čp. 102 v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové
C změnu využití území 723/9, 723/11 a 723/12 v Němčicích z trvalého C změnu č. 2 obce dle předloženého návrhu.
travního porostu, respektive zahrady na území pro výstavbu bydlení a stavby C udělení plné moci pro INSIA s.r.o., pro poptávkové řízení na pojištění trestpro rekreaci a volnočasové aktivity s podmínkou, umožní-li výstavbu, šíře ní zodpovědnosti.
ochranného pásma 400 KV. Zařadit do podmětů pro nový územní plán obce C směnu pozemků u čp. 44 v Němčících p.p.2 1517/2 ve vlastnictví obce za
nově vzniklou p.p. 1731 s doplatkem 21 Kč/m , celkem 2.961 Kč.
Němčice. Žádost č.j.: 572/2008/St ze dne 30.7. 2008.
p.p. 38/4 o výměře 69 m2 v Němčicích za průměrnou cenu 7,67
C skácení bříz na p.p. 41/1 u čp. 72, 10 a 77 v Němčicích a smrků u čp. 77 C prodej
2
Kč/m
,
tedy
za celkovou cenu 529 Kč.
na pozemku žadatele, vše v Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové.
C
podání
žádosti
o podporu z POV v roce 2009 na úpravu veřejného prosŽádost č.j.: 564/2008/MST, došlá dne 24.7. 2008.
C skácení bříz u čp. 17 ve Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové. Žádost č.j.: tranství v Němčících.
C Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0314/S ve výši 5.657.397,81 Kč v
562/2008/MST, došlá dne 24.7. 2008.
C zaslání upozornění majitele psa z domu čp. 72 ve Zhoři, ve věci stížnosti rámci Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod na dostavbu
sportovního areálu v Němčicích.
č.j.: 604/2008/ST, došlé dne 20.8. 2008.
C následné zřízení věcného břemene, uložení kabelů NN a umožnění jejich C Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720110450, o pojištění majetku obce.
případných oprav na p.p. KN č. 636/2, 636/6, 636/7, 636/3, 636/4 a 636/5 a C pronájem bytu v čp. 107 v Němčicích na dobu určitou, od 1.11. 2008 do
také na kupované p.p.Pkč. 636 v obci Němčice, k.ú. Němčice u České Tře- 31.10. 2009, žádost č.j. 733/2008/ST. Více v nájemní smlouvě.
bové, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 C skácení 4 bříz a 3 smrků u čp. 72,10 a 77 v Němčicích. Bližší v rozhod02, IČ 27232425, DIČ : CZ27232425, případně ve prospěch jiného vlastníka, nutí. Žádost č.j.: 564/2008/ST došlá dne 24.7. 2008.
C skácení 3 jasanů u čp. 43 v Němčicích, 1 určený jasan zůstane zachován.
či provozovatele.
C odvolání proti rozhodnutí č.j.: 495-2/2008/MST ze dne 30.7. 2008 a Bližší v rozhodnutí. Žádost čj. 492/2008/MST došlá dne 30.6. 2008.
schválilo skácení 1 lípy na p.p.KNč. 62/2 v obci Němčice, k.ú. Němčice u C snížení výše nájmu za pronájem restaurace Kulturního domu v Němčicích
na částku 5.000 Kč/měsíčně, s platností od 11/2008 do 4/2009.
České Třebové.
C
přijetí revolvingového úvěru ve výši 350.000,- Kč na období 1 roku od KB v
C náhradu za použití vlastního stroje, traktoru ve výši 400,- Kč/hod.
C část Prohlášení z 21.8. 2008 v rozsahu bodu 1 a to: Realizovat odbočení Ústí nad Orlicí, pro překrytí případného dočasného nedostatku finančních
z R 35 v lokalitě u Lačnova s pokračováním po již projednávaném obchvatu prostředků. Dále schválilo zajištění úvěru podpisem 1 ks blankosměnky.
Opatova okolo rybníka Hvězda do prostoru Třebovice a Rybníka s následu- C Dohodu o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a adminisjícím obchvatem Česká Třebové, Dlouhá Třebové a Ústí nad Orlicí, dále pak traci č. PAAK/AR1/017/02.
směrování do prostoru Orlického Podhůří a Mostku, kde se navrhovaná trasa C platby nájemného předem za jednorázové pronájmy sálu Kulturního domu
napojí na přivaděč Vysoké Mýto-Choceň, dle stávajícího návrhu jižního Němčice.
C předání dárkových poukazů ve výši 250 Kč/poukaz, v celkové výši 6.000,trasování rychlostní silnice R 35.
C smlouvu č. 31/08/POV o zajištění projektu veřejná prostranství obcí Kč/rok, s možností vlastního výběru zboží v prodejně v Němčicích, jako
každoročního vánočního příspěvku občanům dle návrhu sociálního výboru.
Mikroregionu Litomyšlsko, dílčí akce Němčice – obnova návsi v Němčicích.
C Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 32/08 na dofi- C provedení poptávky na zajištění předfinancování investiční akce ,,Dostavnancování akce Němčice – obnova návsi v Němčicích ve výši 51.411,10 Kč. ba sportovního areálu v Němčicích“.
C návrh odměny za získání dotačních příspěvků, zajistí finanční výbor.
C příspěvek na telefon obsluze ČOV ve výši 600 Kč/ rok.
požadavek na úpravu hodin pro veřejnost na poště 561 18 Němčice u
Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo
České Třebové, úpravu ve středu od 13:00 do 17:00 hod, aby služba byla dosD
část
Prohlášení
z 21.8. 2008 v rozsahu bodu 2, a to: Přivaděč Litomyšl –
tupná i pro občany pracující mimo obec.
Česká Třebová dle stávajícího návrhu jižního trasování rychlostní komunikace
C přípravu podkladů pro možné získání dotace na nákup víceúčelové trakto- R 35 vést až po lokalitu Podrybník a odtud řešit pouze odbočení ve směru
rové techniky.
Česká Třebová přes lokalitu Vlčkov/Pudila, obchvat Zhoře a s úpravou
C podporu stížnosti č.j.: 692/2008/ST Mikroregionu Litomyšlsko na systém stoupání
v lokalitě u kohouta do České Třebové.
podávání informací při krizové situaci, po větrné smršti ve dnech 25.-26. 6.
D žádost č.j.: 662/2008/ST došlou dne 22.9. 2008 o pronájem bytu
2008.
107 v Němčících. Žádost bude zařazena do evidence.
C zaslání výzvy k vyjádření k volnému pobíhání psa po Od 22.12.2008 do 2.1. 2009 vD čp.
žádost
o snížení nájmu za pronájem restaurace Kulturního
Zhoři, jak je uvedeno ve stížnosti č.j.: 658/2008/ST,
bude na
domu, č.j. 669/2008/ST došlou dne 24.9. 2008.
respektive výzvy k provedení nápravných opatření.
Obecním úřadě
pronájem bytu v čp. 107 v Němčicích. Žádost č.j.
C podporu žádosti občanů Podrybníka o rekonstrukci probíhat plánovaná vánoční D
725/2008/ST, došlá dne 15.10. 2008.
vrchního vedení NN v Němčicích, místní části PodrybDovolená
-OÚ

C

Dovolujeme si pozvat všechny občany na

VIII. Tradièní Obecní ples
který se koná

v sobotu 24.1.2009
v Kulturním domě v Němčicích

- Předtančení
- Módní přehlídka
- Občerstvení na stolech
k tanci a poslechu hraje

MIX Dolní Újezd

SDH Nìmèice

6. září se uskutečnila soutěž s příjezdem Memoriál Josefa
Racka v přírodním areálu na Člupku. Zúčastnilo se devět
družstev. Časy byli měřeny elektronickou časomírou, kterou
jsme měli zapůjčenou z Č. Heřmanic. Třetí místo obsadilo družstvo Řetová I. V čase
1:26.96. Němčice skončily v osobním rekordu 1:16:95 na druhém místě. Zvítězili
hasiči z Horní Sloupnice v čase 1:14:00. V soutěži jednotlivců zvítězil Jiří Mikulecký
(Horní Sloupnice) v čase 1:22:96, druhý byl Martin Bohuněk (Řetová) 1:24:33, třetí
Jan Veselý 1:30:92. Jsme rádi, že se přišlo podívat tolik lidí a za to že nás podpořili při
ukrutném zápolení se soupeři. I podle neplánované večerní piškotéky dedukuji, že se
nám soutěž povedla. Děkujeme členům divadelního spolku za výpomoc s občerstvením.
Po soutěži jsme parket zazimovali a doufám, že po schůzi dobrovolných
složek a zástupců obce, která se uskutečnila 30. října, se podaří tento areál zrekonstruovat alespoň tak, aby nám nebo někomu jinému nespadnul na hlavu.
V pátek 31. října jsme vyrazili v bojových podmínkách podzimního počasí
na námětové cvičení do Dolní Sloupnice. Po návratu ke zbrojnici jsme se otočili na
podpadku a se starostou vyjeli k lesu na „kopajně“ , kde po nepochopitelné nedbalosti
hořela ohniště po pálení větví. Ta jsme v rámci možností uhasili pomocí jednoduchých
hasících prostředků tj. vědro, kýbl a voda. Druhý den (9:00 až 16:30 hod. jsme museli,
kvůli rozsahu a podmínkám lesního porostu pokračovat v dohašovacích pracích. Tentokrát jsme si vzali na pomoc traktor s vlekem a plastovou nádrží (za zapůjčení patří
dík starostovi obce a J. Karlíkovi).
Pokud tento článek vyjde v podzimním čísle Zlatého pásku, tak to snad
bude poprvé, kdy Vám všem popřeji předem klidný závěr roku, pohodové vánoční
nákupy, nehořlavý stromeček, nepřipálené cukroví, no prostě VESELÉ VÁNOCE A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
- Za SDH Jiří G. Veselý

Støeda 31.12. od 10 do 17
00

00

Kulturní dùm Nìmèice

Silvestrovské váení
Nové soutìžní kategorie
Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání
K tanci a poslechu hraje PonnyExpres
poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic v Nìmèicích

B

Spoleèenská kronika

V období od října do listopadu

hhgg

se v naší obci narodili
Karlík Marcel
Pecháček Matěj
Hác Ondřej
Orolin Tomáš
Karlík Josef
Umová Michaela
Radimecký Filip
Radimecký Jakub
Zichová Johana
Suchánek Jan

07/08
08/08
09/08
10/08
10/08
11/08
11/08
11/08
11/08
11/08

Němčice
Němčice
Zhoř
Zhoř
Němčice
Člupek
Němčice
Němčice
Němčice
Člupek

Vítáme nové občánky

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Ing. Marie Štambergová
Zhoř
Seifert Josef
Zhoř
Štarmanová Jaroslava
Člupek
Stráník Karel
Němčice
Jasanský Jiří
Zhoř
Řehoř Václav
Zhoř
Stránský Jaroslav
Člupek
Jiskra Miroslav
Zhoř
Leníček Josef
Zhoř
Němcová Věra
Člupek
Rozlívka Jan
Němčice

hhgg

jsme se rozloučili
Kovář Jan

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

Člupek

Kalendáø událostí

31.12.2008 10:00
24.1.2009
14.2.2009
28.2.2009

SZMKT
Obec
Šlégl
SDH

- Silvestrovské vážení
- Obecní ples
- Divadelní ples
- Maškarní ples

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v Kulturním domě v Němčicích

VÁNOCE s PATCHWORKEM
Spolek patchworku Litomyšl o. s.
vás srdečně zve na výstavu
VÁNOCE s PATCHWORKEM

která se bude konat v prostorách
Evropského školicího centra v Litomyšli
(bývalý pivovar v areálu zámku)

Otevřena bude od 1.12. 2008 do 4.1. 2009 denně od 10 do 17hod.

Během výstavy se uskuteční 2 celodenní šicí dílny pro veřejnost:
v neděli 21. prosince 2008 (adventní)
v neděli 4. ledna 2009 (tříkrálová)

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 2009.

PF 2009

k zamyšlení...
-Co je a co není vidět
napsal Claude Frédéric Bastiat v červenci 1850

III. Daně

Má stát podporovat umění prostřednictvím subvencí?
Jistě je zde možné říci mnoho pro i proti.
Ve prospěch subvenčního systému lze uvést, že umění prohlubuje, povznáší a poetizuje
duši národa, že ji odpoutává od zaujatosti materiálními věcmi, jelikož jí dává cit pro krásno; tím příznivě působí na mravy, způsoby a obyčeje lidí a dokonce i na jejich průmysl. Je
otázka, co by bylo s hudbou ve Francii bez Théâtre-Italien a bez Konzervatoře, jak by na
tom bylo dramatické umění bez Théâtre-Français a malířství a sochařství bez našich
sbírek a muzeí. Můžeme jít dále a tázat se, zdali bez soustředění krásných umění na jednom místě - a tedy také bez jejich subvencování - by se byl vyvinul tento vybraný vkus,
který je vznešeným údělem francouzské práce a způsobuje, že její výrobky si vynucují
pozornost po celém světě. Pokud jsou patrny tyto výsledky, nebylo by velikou neopatrností, kdyby se všichni občané zřekli placení tohoto skromného příspěvku, který konec
konců zajišťuje francouzskému národu v očích Evropy jeho nadřazenost a slávu?
Proti těmto a mnoha jiným důvodům, jejichž závažnost nepopírám, lze uvést jiné
důvody, a sice neméně závažné. Někdo by mohl především říci, že zde existuje otázka
distributivní spravedlnosti. Jestlipak právo zákonodárce zasahuje tak daleko, aby byl
oprávněn snížit mzdu řemeslníka kvůli zvýšení zisku umělce? Pan de Lamartine7 pravil:
„Jestliže zrušíte subvenci nějakému divadlu, kde se pak zastavíte na této cestě – nebudete logicky přinuceni zrušit též naše univerzitní fakulty, naše muzea, ústavy a knihovny?“ Bylo by lze odpovědět: Jestliže budete poskytovat subvence všemu, co je dobré
a užitečné, kde se pak zastavíte na této cestě - nebudete logicky přinuceni financovat ze
státního rozpočtu též zemědělství, průmysl, obchod, dobročinnost a školství? A navíc,
máme opravdu jistotu, že subvence prospívají pokroku v umění? Tato otázka ještě zdaleka není vyřešena a nadto můžeme vidět na vlastní oči, že pokud nějaká divadla prosperují, tak jsou to ta, která žijí z vlastní činnosti. A konečně, když se povzneseme k obecnějším úvahám, zjistíme, že potřeby a tužby dávají vznikat dalším potřebám a tužbám,
takže dochází k jejich vzestupnému pohybu do stále vytříbenějších a kultivovanějších
sfér, a to v té míře, v jaké je veřejné bohatství umožňuje uspokojovat; zjistíme také, že
vláda se nesmí vměšovat do této souvztažnosti, protože by při dané velikosti národního
bohatství nemohla stimulovat luxusní průmysl z daňových výnosů, aniž by tím poškodila
průmysl produkující statky nezbytné potřeby, což by znamenalo narušení přirozeného
pokroku civilizace. Lze též pozorovat, že takové umělé přesouvání potřeb, vkusu, práce
a obyvatelstva přivádí národy do nejistého a nebezpečného postavení, kterému schází
pevný základ.
Probereme teď několik důvodů uváděných odpůrci státního zasahování, které se týkají
domněnek občanů o pořadí, v němž by měly být uspokojovány jejich potřeby a tužby, a v
důsledku toho též řízeny i jejich aktivity. Přiznávám se, že náležím k lidem, kteří mají za
to, že výběr a impuls má přijít zdola, a nikoli shora - od občanů a nikoli od zákonodárce;
zdá se mi, že opačná nauka vede k destrukci svobody a lidské důstojnosti.
Je však známo, z čeho je - na základě jistých dedukcí, právě tak chybných jako
nespravedlivých - obviňován ekonom? Když zavrhujeme subvence, znamená to prý, že
zavrhujeme samotnou věc, o jejíž subvencování se jedná, a že jsme nepřáteli všech
druhů činností, poněvadž žádáme, aby tyto činnosti byly jednak svobodné a jednak aby
nalézaly svou odměnu samy v sobě. Jestliže tedy žádáme, aby stát nepodporoval z daní
náboženské záležitosti, jsme prý ateisté; chceme-li, aby stát nepřispíval z daní na
vzdělání, nenávidíme prý osvětu jako takovou. Řekneme-li, že stát by z daní neměl uměle
zvyšovat hodnotu půdy nebo činit totéž v nějakém průmyslovém odvětví, jsme nepřáteli
vlastnictví a práce.
A když se domníváme, že stát nemá subvencovat umělce, tak jsme barbaři, kteří soudí,
že veškeré umění je zbytečné.
Protestuji ze všech sil proti těmto dedukcím. Je nám velice vzdálena absurdní myšlenka zničit náboženství, vzdělání, vlastnictví, práci a umění, když žádáme, aby stát chránil
svobodný rozvoj všech druhů lidské činnosti, aniž by přitom vydržoval jedny na úkor
druhých. Právě naopak si myslíme, že všechny tyto živé síly lidské společnosti by se harmonicky rozvíjely pod vlivem svobody, že žádná z nich by se nestala - jak jsme tomu dnes
svědky - zdrojem zmatků, zneužívání, tyranie a nepořádku.
Naši odpůrci si myslí, že když nějaká činnost není ani subvencována, ani reglementována, tak se tím prostě likviduje. My si myslíme pravý opak. Jejich víra se upíná k
zákonodárci, a nikoli k lidstvu. My věříme v lidstvo, a nikoli v zákonodárce.
Pan de Lamartine tedy pravil: „Ve jménu tohoto principu (tj. zrušení státních subvencí)
bychom museli zrušit veřejné výstavy, které této zemi dělají čest a přinášejí bohatství.“
Odpovídám panu de Lamartine: Z vašeho hlediska nesubvencovat znamená zrušit, jelikož
vaší výchozí premisou je, že vše existuje pouze z vůle státu, z čehož vyvozujete, že žít
může pouze to, čemu daně umožňují život. Avšak já obrátím proti vám příklad, který jste
sám vybral, a ukáži vám, že největší a nejvznešenější ze všech výstav, výstava založená
na nejliberálnější a nejuniverzálnější myšlenkové koncepci - a mohl bych si dokonce
posloužit i výrazem „všelidská“, což zde není žádnou nadsázkou - je výstava připravovaná
v Londýně8, jediná, do které se nevměšuje žádná vláda a která není financována z žádné
daně.
Když se vrátíme ke krásným uměním, mohl by někdo, opakuji, uvést přesvědčivé
důvody pro systém subvencí i proti němu. Čtenář pochopí, že vzhledem ke speciálnímu
předmětu tohoto spisu nemusím tyto důvody ani vykládat a ani se rozhodovat, který z nich

bych si měl vybrat.
Avšak pan de Lamartine uvedl již předem jeden argument, který nemohu přejít
mlčením, jelikož zcela přesně zapadá do rámce této ekonomické studie.
Praví:„Ekonomická otázka v záležitosti divadel se dá shrnout do jediného slova:
práce. Málo záleží na povaze této práce; je to práce stejně plodná, stejně produktivní,
jako je tomu v povaze každé práce, kterou národ vykonává. Divadla, jak víte, dávají ve
Francii práci a mzdu osmdesáti tisícům dělníků všeho druhu, malířům, zedníkům,
dekoratérům, krejčím, stavitelům atd., kteří vnášejí život a pohyb do mnoha čtvrtí tohoto hlavního města, a to je příčinou, proč se dovolávají vašich sympatií!“
Vašich sympatií! - Přeloženo: vašich subvencí.
A dále: „Požitky Paříže zajišťují práci a spotřební statky pro venkov, luxus bohatce je
mzdou a chlebem pro 200 000 dělníků všeho druhu, které živí onen tak mnohotvárný
průmysl sloužící divadlům po celé rozloze naší republiky a kteří z těchto vznešených
požitků, jež činí Francii slavnou, mají živobytí pro sebe, pro své rodiny a své děti. Jsou
to právě oni, komu dáte těch 60 000 franků.. (.Velmi dobře! Bravo!. Nesčetné projevy
souhlasu.)
Co se mne týče, jsem nucen říci: Velmi špatně! Velmi špatně! - přičemž samozřejmě
omezuji dosah tohoto soudu pouze na ekonomický argument, o který se zde jedná.
Ano, těch 60 000 franků nebo alespoň jistá část této sumy se opravdu dostane k dělníkům pracujícím pro divadla. Několik drobků se zajisté může cestou ztratit. Kdybychom věc prozkoumali víc zblízka, možná bychom dokonce objevili, že na cestě
zabloudí větší část koláče; dělníci budou mít velké štěstí, jestliže jim zbude několik
drobečků. Chci však připustit, že celá subvence připadne malířům, dekoratérům, krejčím, kadeřníkům atd. To je to, co je vidět.
Odkud však přichází tato subvence? Zde je rub otázky, který je právě tak důležitým
předmětem zkoumání jako její líc. Kde je zdroj těch 60 000 franků? A kam by se
dostaly, kdyby je hlasování zákonodárců nebylo nejdřív dirigovalo do rue Rivoli9 a pak
do rue Grenelle? To je to, co není vidět.
Zajisté se nikdo neodváží tvrdit, že samotné hlasování zákonodárců je tím, co způsobuje, že se tato částka vylíhne v hlasovací urně; že jako taková představuje čistý
přírůstek k národnímu bohatství a že bez tohoto zázračného hlasování by se oněch 60
000 franků stalo něčím navždy neviditelným a nehmatatelným. Je nutné připustit, že
vše, co většina může učinit, je rozhodnout, že se peníze odněkud vezmou, aby byly
zase poslány někam jinam a aby se jim dostalo jistého určení jen na tom základě, že
jim bylo znemožněno naplnit jiné určení.
Pokud se věci mají takto, je zřejmé, že poplatník, který platí daň ve výši jednoho
franku, již nemůže tímto frankem svobodně disponovat. Je jasné, že bude zbaven
možnosti uspokojit své potřeby v míře odpovídající hodnotě jednoho franku, a že i dělník, který by mu toto uspokojení mohl obstarat, bude připraven o mzdu ve stejném
rozsahu.
Nedělejme si tedy dětské iluze a nevěřme, že hlasování ze dne 16. května něco
přidává k národnímu blahobytu a zaměstnanosti. Provede pouze k realokaci užitků a
realokaci mezd - to je vše.
A když bude řečeno, že ono hlasování nahradí uspokojení potřeby jistého druhu a
jistý druh práce uspokojením takových potřeb a takovými pracemi, které jsou urgentnější, mravnější a rozumnější? Mohl bych bojovat i na tomto terénu. Mohl bych říci:
Když vyrvete 60 000 franků poplatníkům, snížíte mzdy zemědělských dělníků,
nádeníků, kopáčů, tesařů, podkovářů a zvýšíte o stejnou částku mzdy zpěváků,
kadeřníků, dekoratérů a krejčích. Nic však nedokazuje, že tato třída je důležitější než
ta předešlá. Pan de Lamartine to nedokazuje. Sám praví, že divadelní práce je stejně
plodná, stejně produktivní jako každá jiná práce (a ne více), proti čemuž by se stále
ještě dalo namítat, neboť nejlepším důkazem, že divadelní práce není tak plodná jako
jiná práce, je skutečnost, že právě k této jiné práci se vznáší apel, aby subvencovala
práci divadelní.
Avšak toto srovnávání vnitřní hodnoty a záslužnosti u různých druhů prací není předmětem této úvahy. Veškerým mým úkolem zde je ukázat, že pokud pan de Lamartine
a ti, kdož aplaudovali jeho argumentaci, viděli levým okem výnosy získané dodavateli
divadelníků, měli také vidět pravým okem ušlé výnosy u dodavatelů poplatníků; jelikož
tak nečinili, vystavují se výsměchu, poněvadž chybně pokládali realokaci za zisk.
Jestliže by byli ve své doktríně důslední, žádali by subvence donekonečna; neboť co
platí o jednom franku a o 60 000 francích, platí za stejných okolností také o miliardě
franků.
Když se jedná o daně, pánové, dokažte jejich užitečnost důvody, jež stojí na pevném
základě, nikoli však tímto nešťastným tvrzením: „Veřejné výdaje poskytují obživu dělnické třídě.“ Toto chybné tvrzení zastírá podstatnou skutečnost, že totiž veřejné výdaje fungují vždy jako substitut soukromých výdajů a že v důsledku toho poskytují
živobytí jednomu dělníku místo jinému, avšak ničím nepřispívají k údělu dělnické třídy,
pokud ji chápeme jako celek. Vaše argumentace je na výši poslední módy, avšak je
zcela absurdní, protože vaše rozumování není s to podat rozumný důvod.
7 Alphonse Marie de Lamartine (1790-1869), slavný francouzský básník období romantismu a později významný
politik. Za poslance byl zvolen již v r. 1834, avšak největší proslulost získal během revoluce v r. 1848, kdy se stal
předsedou prozatímní vlády a podstatně přispěl k založení II. republiky. Svou rétorickou výmluvností dovedl uchlácholit pařížské radikální masy, jejichž živelné hnutí ohrožovalo samotné republikánské zřízení. Brzy však ztratil
veškerý vliv, protože byl spíše romantickým idealistou než praktickým politikem; v r. 1851 odešel z veřejného života
a stáhl se do ústraní
8 Jedná se o Světovou výstavu (Great Exhibition), která se konala v r. 1851 v Hyde Parku a byla sponzorována
Londýnskou společností umění (London Society of Arts), jež se věnovala rozvoji umění a průmyslu. Jakožto první
z řady následujících světových výstav se stala proslulou zejména v souvislosti s místem svého konání, jímž by
slavný Křišťálový palác (Crystal Palace).
9 Sídlo francouzského ministerstva financí.

- Liberální institut (přeložil: Doc. Phdr. Ján Pavlík)

Jak

se

tìšíme

Těším se na Vánoce, protože jsem dlouho vzhůru, dostávám hodně pěkných
dárků a protože je sníh. Děda oškrábe z kapra šupinky a já si je dám do krabičky. Těším se na vánoce taky proto, že k večeři jím rybí prsty s bramborovým salátem. Než rozbalím dárky, hraju Ježíškovi na klávesy koledy.
Potom se Sárou nějaké koledy i zazpíváme. Před vávánocemi chodí čerti a na
ně se taky moc těším. Dostaneme čokoládové. kalendáře a z nich pak jíme
čokoládky. Až bude čokoládka poslední – budou vánoce.
Tereza Tmějová, 4.roč.
Já se těším na Vánoce, protože se možná
dozvím, jestli budu mít bratránka nebo sestřenku. Až dostanu nějaké dárky, budu doufat,
že tam bude něco moc hezkého, protože mám
ráda překvapení. Možná dostanu novou
peněženku, malý polštářek a svoje vlastní
album na fotografie.
Andrea Pokorná, 5.roč.
Já mám Vánoce moc ráda. Padá
sníh, jezdíme na sáňkách,
stavíme sněhuláky a hrajeme si ve sněhu. Ale nejlepší je, že
zdobíme stromeček a čekáme na dárky. Konečně nastane ta
chvíle, kdy jdeme zapalovat prskavky. A najednou slyším
zvoneček. Vyběhneme po schodech a uvidíme stromeček se
spoustou dárků a na stole připravenou večeři. My bychom se
rychle pustili do dárků, ale maminka říká, že přednější je večeře.
Tak se tedy najíme a hned jdeme rozbalovat dárky. Pořádně si je
prohlídneme, abychom věděli, s čím si budeme příští den hrát…
Kateřina Kovářová, 5.roč.

VÁNOCE

vánoční zvyky, které se dělají. Také se vždy
těším, jak budou dárky rozbalovat i ostatní a
budou zvědaví, co tam v nich asi je. Když je
rozbalí, jsou hodně šťastní…
Filip Matoušek, 5.roč.
Těším se na vánoce, protože se sejdeme
všichni pohromadě. A na maminčinu
zelačku, protože ji dělá jenom jednou za rok
na vánoce. Těším se na zdobení stromečku
a na dárky.Taky se těším na to, až budu
rodičům z verandy ujídat bramborový salát,
až bude kapr plavat ve vaně, až ho pak
budu obalovat a až se budu ptát mamky :
Kdy už to bude?

Mám vánoce moc ráda.

Tereza Vrbická, 4.roč.

Těším se, že budou dárky a sníh a ze sněhu můžeme stavět
sněhuláka, bunkry, koulovat se a s kamarády jezdit na sáňkách.
K večeři je kapr a polívka a v pokoji bude stromeček. Bude svítit
a vonět a bude ozdobený ozdobami a vánočním řetězem. Pod ním
budou velké krabice s dárky.
Michal Sekl, 4.roč.

Sněhuláček

Náš Ježíšek má červené kalhoty a bundu. A má dlouhou
Venku stojí sněhuláček,
čepici s bambulí, nosí velký pytel dárků. Chodí dveřmi, bílý jako tamten mráček.
a když večeříme, zazvoní zvonkem. Je hodně starý a má Sněhulák si stojí v zimě,
dlouhé vousy, bydlí v nebi a jí normální jídlo. A má hnědé stojí si tam v mrazu klidně.
kožené boty, proto chodí potichu a neumí dělat hluk.Jezdí v
Jan Kadrmas, 5.roč.
kočáře taženými dvěma soby a jezdí jenom po sněhu. A
když chce jet domů, zvedne opratě a poručí sobům, aby jeli
domů..
Jakub Uma, 3.ročník
Den, kdy přijde Ježíšek, tak přiletí komínem. Tam dá pod
stromeček dárky a zazvoní. Ježíšek má bílé vousy. Je mladý
a nosí červené oblečení. A obletí celou zeměkouli. Vozí ho
jeleni a mají takový vozík. A v něm má dárky a potom uteče
komínem. Dárky rozdává večer a nosí pytel na zádech. A je
moc hodný. Přistává na střeše, tam parkuje vozejk. Bydlí v
nebi, má čepici a černé boty. Chodí, když je sníh a vezme,
co chci. Ježíškovi jsem napsal svoje přání na papír.
Pavel Nepraš, 3.ročník

1

Na vánoce se moc těším. Na večeři, až si celá rodina sedne ke
stolu a najíme se kapra a bramborového salátu. Pak uděláme
nějaký vánoční zvyk a zazpíváme koledy. A pak se samozřejmě
těším na dárky - jak je rozbalím a budu z nich mít radost. A mám
taky rád, když má někdo z mojí rodiny radost z toho, co jsem jim
dal já za dárek. Vánoce jsou pro celou rodinu krásné.
Václav Beneš, 5.roč.

Na vánoce se těším nejen proto, že se budou rozdávat dárky, ale těším se na
ně i proto, že se bude zdobit stromeček a bude se jíst kapr. Mám moc rád

Jak si představuji Ježíška

na

III

bílý

Sněhulák

sněhový
stojí
kouká
směje se
Sněhulák dělá všem radost.
zima
Katka Kovářová, 5.roč.

Vánoce
Vánoce jsou krásná věc,
kdo dostane bezva věc?
Nejdřív řekneme básničku,
potom nějakou písničku,
pak si vezmeme svoje dárky,
rozbalujeme, máme v nich hračky,
pak do svého pelíšku mažeme,
druhý den venku sněhem hážeme.
Marika Šejblová, 4.roč.

Vánoce

krásné
klidné
září
hrají
zdobí
Vánoce mám moc ráda!
krása
Tereza Vrbická, 4.roč.

Vánoce

krásné
bohaté
svítí
čekají
jsou
Vánoce jsou velmi krásné.
radost
Václav Beneš, 5.roč.

Z

našeho školního ivota
Handicap

Dnes jsme si ve škole zkoušeli, jaké by to bylo, kdyby jsme byli handicap.
Já bych nemohl být handicap, kdybych ho měl tak nevím, co bych udělal. Ve
škole jsme si schovali ruku a nebylo to dobré, protože jsme psali slabší rukou
matematiku a kreslili draka a psali jsme o tom, jak drak vypadá.
Jirka Sedláček, 4.roč.

Dnes jsme si ve škole zkoušeli, jaké by to bylo, kdybychom měli jen jednu
ruku. Když jsem měla jen jednu ruku, všechno jsem měla naškrábaný a
načmáraný. Ještě jsme si zkoušeli něco nakreslit a napsat, prostě všechno co
často děláme,ale teď jen s jednou rukou. Lehké to nebylo, a kdybych měla jen
jednu ruku, asi bych pomoc potřebovala. Teď píšu i s tou druhou rukou a je mi
lépe. Když jsem měla napsat v matematice výsledky, tak to bylo strašné, paní
učitelka po mě ty výsledky ani nemohla přečíst. Možná bych se naučila žít jen
s jednou rukou, ale nebylo by to snadné. Lidi co mají jen jednu ruku se asi
moc dobře nemají, proto obdivuji všechny lidi, co mají tento problém a budu se
jim snažit pomoci, ale neztrácejte hlavu, protože s úsměvem jde všechno líp.
Katka Kovářová, 5.roč.
Dnes jsme si ve škole zkoušeli, jaké by to bylo, kdyby jsme byli HANDICAPOVANÉ. My jsme ve škole zkoušeli dávat do krabičky sirky, z peněženky
peníze a pak zas zpátky, dávali jsme různé věci do pytlíku, sbírali jsme korálky,
pak jsme si šli umýt ruce a pak taky na záchod. Bylo to strašný, mě nešel zapnout knoflík, pak jsme si sbalili
do aktovek, museli jsme si ji
zapnout a vzít si ji na záda,
zvednout židli a jít se řadit ke
dveřím, pak jsme se vrátili a
zase jsme židle sundali.Taky
jsme psali v matematice.
Nezávidím lidem, který mají
HANDICAP.
Andrea Pokorná, 5.roč.

Dnes jsme si ve škole zkoušeli, jaké by to bylo, kdybychom neměli tu ruku
kte-rou píšeme. Nejvíce bylo pro mě těžké nakreslit draka. Vůbec mi nejdou
psát číslice a také gumovat. Nechtěla bych být bez ruky, nemohla bych se učesat a mnoho dalších věcí. Ti lidi co jsou v takové nevýhodě si myslím že to
musí mít opravdu těžké. Nevezmou je všude do práce a mnoho věcí také
nemohou, dělat. Bylo pro mě hlavně těžké, když jsem měla psát o drakovi a
sesbírat a dát do gumičky pexeso nebo sesbírat zápalky. Nešlo mi ani zavírat
si a otevírat si penál. Nechtěla bych takhle žít.
Tereza Vrbická, 4.roč.

Horečka ( moje halucinace)

Jednoho dne jsem chytla rýmu, ale jakou! To byla taková rýma, že když
jsem foukla do kapesníku, tak v Americe začalo zemětřesení. Za jeden den
jsem posmrkala všechny kapesníky a ještě maminčinu sukni. Tatínek do mě
naházel všechny prášky, co jsme měli doma, ale z nosu to teklo, jako když v
Praze praskne potrubí. Za dva dny přijela moje prababička se zázračným
lékem, s obyčejným octem. Dala mi pět kapek do hrníčku s čajem, já jsem to
vypila, maminka mi podávala kapesník, ale rýma byla najednou pryč!
Kateřina Kovářová, 5.roč.

Nové němčické strašidlo

Znáte už někdo nové němčické strašidlo? Neznáte? Tak si tento článek
přečtěte. Naše němčické strašidlo se jmenuje Kulda. Kulda by měla Němčicích
strašit lidi, ale ona strašit neumí a vystraší akorát vrabce nebo sýkorku, ale lidi
ne. Ona Kulda si ráda zpívá s potokem a hraje si s dětmi. Děti ji spíš vystraší
než ona je.Kulda je tady 40 let, ale 39 let spala v krásné kapradinové posteli.

Školní perličky z našich lavic
Na uhelné pánvi se smaží chléb…

…Golem – a do čela se mu dává šek.

Pověst – to je když neměli čím mrazit a tak to
museli dělat ve mlýně nebo ve vodě…

A podle toho taky vypadá: Má dlouhé nohy, krátké
ruce a hubený krk, malou pusu s dvěma zuby a
velký nos, má dvě velká kukadla a uši. Těm dvěma
uším se zasměje skoro každý. Kudla má také
zvláštní účes – skoro jako drdol. Kulda si do něj
strká všelijaké listí a větvičky, prostě všechno co se
jí líbí. Kulda se sem přistěhovala odněkud z Brna
– strašila tam děti den co den a skoro nespala.
Proto se přišla vyspat k nám do Němčic. Když se
probudila, zjistila, že v Němčicích jsou tak hodní
lidé, že by tady ani nemusela strašit. A tak Kulda
poprosila vrchní strašidlo, aby ji přestěhovali z
Brna do Němčic napořád. V Němčicích se Kuldě
vede dobře, má už svůj vlastní byt u Zlatého pásku
a vždycky, když dětem skončí vyučování, tak si s
nimi jde hrát. Už jste němčické strašidlo Kuldu
někdy potkali? Jestli ne tak vás přijde navštívit, ale
jestli bydlíte někde jinde než v Němčicích, budete muset přijet vy k nám,
protože Kulda má vrchním strašidlem přímo zakázáno chodit jinde než právě
u nás – v Němčicích.
Kateřina Kovářová, 5.roč.
Myslíte si, že v Němčicích nestraší žádné strašidlo? Tak to se mýlíte!
Straší tu spousta strašidel. Ale nějaká straší pouze tady - říká se jim Němčická
strašidla. Například před pár lety šel lesem pan Nádvorník - nějak to za ním
zapráskalo, zakvičelo, zavylo a pan Nádvorník se vyděsil tak hrozně, že v 1
hodinu ráno nalezli jeho
tělo v komatu. Po strašidle ani stopy a tak tomu
strašidlu začali lidé říkat
Záhadný Přízrak.
Poslední co si pan Nádvorník pamatoval bylo,
že to strašidlo mělo pět
očí, dvě pusy, šest zubů
a dvě velké uši. Nikdo
neví, jestli tady ještě
straší nebo ne, ale jedno
je jisté - někde tady je.
Nejprve se začalo zjevovat z podzemí, nejčastěji začíná strašit ve 23 hodin.
Říká se, že to je zahynulý duch mrtvé dívky, která se takto mstí za to, že ji
zabili při studené válce bylo ji teprve třináct let. Kdo ví, možná tady ještě pořád
straší….
Tereza Vrbická, 4.roč.
Němčické strašidlo je malé a tlusté.Protože už je v Němčicích 700 let je
staré neohrabané. Vylézá o úplňku a protože umí létat,létá si nad Němčicemi
a kontroluje, jestli je všechno v pořádku.Němčické strašidlo není jako ostatní
strašidla,není pro škodu,ale pro užitek. Přináší hojnou úrodu, ale naopak straší
ty,kteří ničí životní prostředí. Němčické strašidlo se vyskytovalo na místě kde
dnes stojí škola a proto se odstěhovalo pod most k Zlatému pásku a dnes žije
v už nepoužívané kamenné hospodě. Němčické strašidlo je zelené se 3 modrými vlasy, 6 červenými oky, krátkýma nohama a krátkýma rukama a dlouhými
křídly.Má malý růžový nos a červenou pusu se třemi zuby.
Jan Kadrmas, 5.roč.
Bylo jedno Němčické strašidlo. Vždy, když nastala půlnoc,vylezlo z kabinetu školy.Strašidlo se jmenovalo Půhůkal. Půhůkal rád pojídal domy, omítky
a vy-cpaná zvířata. Dřív když tady byl, tak bydlel v staré stodole u Beranů. Ale
když Beranovi stodolu zbořili a postavili novou, tak Půhůkal šel bydlet pod
most naproti Pokorným. Ale
Pokorný jednou Půhůkala načapali a vyhnali ho a od té doby
Půhůkal bydlí ve škole a když
chce, tak straší děti.
Andrea Pokorná, 5.roč.

Co se událo

 Získali jsme další grant od MŠMT ve výši 77.130,-Kč a to na zvelebení naší
školní knihovny a nákup nových knih. Uspěli jsme s projektem „Všeználkovy
čtenářské dílny“
 Malování s překvapením
 Literární kvíz pro 2. a 3. roč. "Hrdinové z pohádek"- 1.místo se stejným
počtem deseti bodů obsadila Karolína Zölflová a Pavla Kadrmasová
 Literární kvíz pro 4. a 5.roč. ještě probíhá
 Divadelní představení (4. a 5.r.) ve Smetanově domě v Litomyšli s názvem
"O chytré princezně " - pohádka byla veršovaná s mnoha písničkami...
 Máme ježka!
Paní
Malátková ze záchranné stanice
Charlie z České Třebové nám
přivezla nového ježečka. Děti mu
vymyslely jméno: PIŠKOTEK.
Budeme se o něj starat, aby
zesílil. Potom ho dáme spát, aby
přežil zimu a na jaře ho
vypustíme do volné přírody...

ve škole

"Němčická strašidla" byl název našeho celoškolního projektu, který jsme
zahájili literární soutěží mezi jednotlivými třídami - děti měly vymyslet strašidelnou postavu, napsat její jméno a popsat její vzhled, život, zvyky a způsob
strašení. Práce dětí byly obdivuhodné. Vybrat z každé třídy tři nejlepší práce
byl nadlidský úkol...
Dále třídní učitelky pro děti připravily halloweenskou diskotéku pod názvem
"Němčická strašidla" spojenou s různými soutěžemi. Na závěr děti absolvovaly
stezku odvahy "Putování za světélky". Nejdříve musely vyluštit křížovku s
tajenkou a pak již pod rouškou tmy chodily podél světélek - která si mimochodem samy vyrobily - pro razítko od němčického strašidla, které jim sloužilo
jako doklad pro vyzvednutí odměny pro odvážné.
"Světélkování" - po celou dobu diskotéky a stezky odvahy dětmi vyrobená
světélka osvětlovala - jinak do tmy zahalené - celé okolí naší školy.
 "Slavnost Slabikáře"- pasování prvňáčků na čtenáře - děti spolu s paní
učitelkou si pro sebe i své rodiče připravily krásný program - obřad slavnostního předávání Slabikářů...
CO PLÁNUJEME
 Dne 19.12. se uskuteční volby do školské
rady, do 5.12. mohou rodiče podávat návrhy na
svého zástupce
 Návštěvu Mikuláše
 Vánoční výstavu výtvarných prací žáků
školy ve dnech 13.-14.prosince
 Návštěvu divadelního představení v Litomyšli
 Vánoční sportovní turnaj pro žáky školy
 Návštěvu městské knihovny.... a další akce
 Dílnu psaní na téma: „Jak si představuji
Ježíška“
- Lydie Věnečková

 Charitativní akce - účast v projektu
"Šance" ( někteří naši žáci si koupili propisovací tužku a tím přispěli na pomoc dětem,
které žijí na ulici...). Děti, které přispěly:
Lukáš Coufal, Filip Matoušek, Michal Sekl,
Jirka Sedláček, Jirka Věneček, Marika
Šejblová, Andrea Pokorná, Karolína Zolflová,
Karolína Kovářová, Jirka Beran + pedagogové
 Projekt "Němčická strašidla" +
světélkování

E K O Š K O L A

ŠKOLNÍ EKOTÝM
V září jsme vstoupili třetím rokem do mezinárodního projektu "EKOŠKOLA".
Volili jsme nový školní ekotým, ve kterém jsou zastoupeni žáci Anetka Jindrová, Nikolka Valíčková, Jirka Šauer, Violka Jasanská, Marika Šejblová a
Romanka Soukupová. Rodiče zastupuje paní Věra Jasanská, provozní
zaměstnance paní Jana Beranová, obecní zastupitelstvo Mgr. Dana
Urbánková, koordinátorkou je Lydie Věnečková. Naším prvním úkolem bylo
provést novou ekoanalýzu naší školy. Ta se uskutečnila v měsících zářílistopad.
RECYKLOHRANÍ
Zapojili jsme se do celostátní akce s výše uvedeným názvem.
Úkolem dětí je chránit přírodu tím, že budou sbírat vybité
baterie, drobné nefunkční elektrospotřebiče, třídit odpad a plnit
další specifické úkoly. Odměnou jim budou získané body, za
které si pak mohou objednat drobné dárky. Máme za sebou 1.
specifický úkol - test ze znalostí problematiky nakládání s
odpady, za který jsme získali 50 bodů, což byl maximální počet.
Testové otázky si můžete prohlédnout na nástěnce "Ekoškoly".
Za školu byl umístěn
kontejner
červené
barvy na drobné elektrospotřebiče, po jeho
naplnění bude odvezen
pořádající firmou a děti
za nasbíraný elektroodpad opět získají body.

Druhým soutěžním úkolem bylo vyrobit box na vybité baterie. Vyrobili jsme ze
staré krabice žabáka "Baterkáče".
ZELENÝ PARDOUBEK - hodnocení úrovně ekologické výchovy na školách
15. října na konferenci k ekologické výchově v Pardubicích byly vyhlášeny

výsledky soutěže "Zelený ParDoubek",
kde jsme získali v naší kategorii 1.
místo, v celkovém pořadí všech škol a
vzdělávacích institucí (včetně gymnázií a
středních škol) jsme obsadili 2. místo (z
64 hodnocených škol). Zároveň jsme
získali ocenění "Ekolgická škola 1. stupně", kterým se může pyšnit pouze 5 škol
Pardubického kraje.

NÁVŠTĚVA NAUČNÉ STEZKY "ČERNÁ HORA"
5. listopadu jsme se opět vydali
poznávat taje přírody. Navštívili
jsme naučnou stezku "Černá
hora", kde jsme se dozvěděli, jaký
v lese žije hmyz,jaké tam rostou
stromy a ostatní rostliny, jaká tam
žijí zvířata, jaké bychom tam mohli
najít houby. Počasí nám neobyčejně přálo, cestou jme našli spoustu
"pokladů" (kůry, listy, šišky a pod.),
proto se nám všem výlet velmi líbil.
PODZIMNÍ POZOROVÁNÍ S
PŘÍRODOVĚDNÝM KROUŽKEM
Vypravili jsme se z Němčic malebným
údolím do Suché, cestou jsme sbírali
různé druhy přírodnin, zjišťovali, které
rostliny ještě kvetou, hledali největší
list, nejbarevnější strom, plody různých
stromů a podobně. Nejvíce nás bavilo
brouzdání spadaným listím.
- Lydie Věnečková

Slavnostní otevøení zrekonstruované zahrady ZŠ v Nìmèicích
Co všechno byste v naší
zahradě našli?

Za účasti krajského koordinátora EVVO a ředitele ekocentra Paleta v
Pardubicích ing. Jiřího Bureše, starosty
obce ing.Josefa Racka, pedagogů ZŠ,
rodičů, dětí a občanů Němčic byla
slavnostně otevřena a předána k užívání
hlavně dětem školy, ale i veřejnosti,
nově vybudovaná školní zahrada.Na
projekt získala škola dotace v roce
2007 a 2008 z MŠMT v celkové výši
192 000,-Kč. Dále pak dotaci v programu „Škola pro udržitelný život“ 70 000,Kč. Zbytek dofinancovala obec.
Cílem projektu bylo vytvořit v
okolí školy prostor, který bude využíván
k relaxaci a hrám dětí, k setkávání komunity,
k pořádání různých akcí a k propagaci ekologické tématiky. Zahrada bude také sloužit k
naplňování školního vzdělávacího programu,
bude zde realizována řada projektů a vyučovacích jednotek. Zároveň se budeme snažit,
aby byl prostor vstřícný ke zvířatům.

V prostoru před školou byl
instalován multifunkční herní
prvek „Modrovousova věž“,
lavičky, pískoviště, vysazeny
rostliny, u kterých jsou
popisky s jejich názvy. O
době rozpadu jednotlivých
materiálů se děti mohou
dozvědět na „hřbitově
odpadků“. Opěrná zeď u školy byla
pomalována motivy přírody, byly na
ni umístěny tabule na kreslení a
naučné tabule s obrázky živočichů
a rostlin. Za školou byly instalovány
stojany s ukázkami různých druhů
dřeva, nerostů, stojany na
poznávání přírodnin různými smysly. Při hezkém počasí mohou děti
využívat venkovní učebnu.

Mateøská

A co děti, mají si kde hrát?

škola

Jistě si i vy vzpomenete na téměř
zapomenutou píseň, která mě napadá, když sleduji, jak v
Němčicích přibývají děti. Na příští rok budeme mít
podle předběžného průzkumu asi 36 dětí, to
znamená naplnění jedné a půl třídy mateřské
školy. První kroky k uskutečnění plánovaného
rozšíření byly provedeny, aby mohla být zpracována projektová dokumentace. Máme velké štěstí, že součástí
budovy je ordinace dětské lékařky. Až bude přestěhována do nebytových prostor na Obecním
úřadě, mohou začít
potřebné úpravy. Plánujeme vchod do školky
tam, kde je nyní vchod
do ordinace. Největší
investicí
bude
s p l n ě n í
požadavků, které má hygiena. Budou muset
být upraveny prostory WC a umývárny. Bude
muset být také vytvořen průchod mezi oběma třídami.
Botníky, stolečky, lehátka i matrace máme.
Stavební úpravy budou nutné, doufám, že
zbudou i nějaké peníze na drobný nábytek,
abychom měli úložný prostor na hračky.
Velkou bolestí jsou stará okna, která
netěsní a stále se opakující
opadávání omítky na stropech.
Současně s úpravami v MŠ je
potřeba obnovit vybavení Školní
jídelny. Bude to finančně jistě
náročné, ale jsme zařízení, které
slouží našim nejmenším a ti si určitě
zaslouží naši pozornost a péči.

Ve školce byl Mikuláš

Každý rok k nám chodí vzácný host v doprovodu anděla a čerta. I letos jsme
netrpělivě očekávali jeho návštěvu. V pátek dopoledne se naši hosté ohlásili
zvoněním zvonku. V některých dětech byla ,,malá dušička“, ale neplakal
nikdo. Už od pondělí jsme počítali kolikrát se vyspíme, než k nám přijdou. A aby nám to čekání lépe uteklo, hráli jsme si na čertíky a na
Mikuláše, zpívali si písničky, říkali říkadla a vyráběli čerty a Mikuláše z
papíru. Také jsme si četli pohádky Čert a Káča, Jak si pejsek s kočičkou
hráli na Mikuláše. Nejvíc jsme přemýšleli o pohádce Koho čert neunese. Vy
to víte? Přece kdo je hodný, toho čert neunese. Nakonec opravdu čert nikoho neodnesl.
Děti návštěvě společně zazpívaly, řekly říkadla a zatancovaly tanečky.
Mikuláš dětem nadělil pěknou stavebnici, puzzle a farmu. Čert dal dětem dvě
nové knížky. Děti podaly Mikulášovi ruku a slíbily , že budou hodné. A teď
nás ve školce čeká krásné období, které jsme si nazvali Čas Vánočních
kouzel. Budeme nejen vyrábět, kreslit a malovat, ale taky připravovat
Vánoční besídku pro rodiče a hosty.
A hlavně se budeme moc těšit na nejkrásnější svátky v roce.
Přeji čtenářům Zlatého pásku za děti i za náš kolektiv krásné svátky
Vánoční a radostné dny v Novém roce 2009.
- Věra Doležalová

S kulturou od ledna do prosince

Pomalu končí rok 2008 a s tím i oslavy 140.výročí založení „Spolku
divadelních ochotníků ŠLÉGL Němčice“. Kulturních a společenských akcí
bylo mnoho a již se o nich psalo nebo nějakým způsobem hodnotilo.
I přesto se pokusím zrekapitulovat, jaký byl rok 2008 pro náš
spolek a kulturu v Němčicích.
Leden nám přinesl slavnostní valnou hromadu, kam jsme pozvali zástupce obce, místní podnikatele a zástupce jednotlivých
složek. Seznámili jsme všechny přítomné s plánovanými akcemi na oslavy 140.výročí založení spolku a odměnili pamětními listy,
medailemi a dárkem ty členy, kteří se zasloužili o rozkvět spolku. Obdrželi jsme
od Obecního úřadu finanční příspěvek na oslavy a na závěr jsme se pobavili
při tanci a zpěvu.
Únor přinesl tradiční Divadelní ples, v pořadí již sedmý, který se vydařil a
opět se líbilo předtančení jak profesionálních tanečníků, tak i z našich zdrojů.
Oblíbená bohatá tombola vyvrcholila půlnočním slosováním o hlavní hodnotné
ceny a nad ránem jsme se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného večera.
Březen jsme zahájili společně se ZŠ a MŠ dětským karnevalem. Tady jsme
se podíleli jen částečnou výpomocí, protože ze strany základní a mateřské
školy je organizace již tak propracovaná, že se děti nenudí a při mnoha
soutěžích mohou prokázat své dovednosti. Však také každý rok větší množství
masek svědčí o tom, že o tento karneval je veliký zájem.
Zavítalo k nám také „Divadýlko z pytlíčku“ z Pardubic, které sehrálo představení pro děti. I tady byl sál téměř zaplněn a děti se moc dobře bavily.
V dubnu jsme uspořádali výstavu fotografií a plakátů z historie i současnosti spolku, která byla zahájena vernisáží s hudebním programem a čtením
úryvků z kroniky. Vydali jsme také při této příležitosti publikaci s průřezem
dějin spolku. Tady si zaslouží veliké poděkování Věra Doležalová, která
shromáždila fotografie a připravila stěžejní část výstavy a společně s paní
Vavřínovou se podílela na publikaci a vernisáži. A o umístění a rozvržení jednotlivých exponátů se velice dobře postarala paní Morávková.
V tomto měsíci jsme také měli tu čest přivítat na jevišti divadelní společnost
Josefa Dvořáka s hrou Čochtan vypravuje. Všichni přítomní viděli profesionální výkony všech herců, ale především nezapomenutelný herecký koncert pana
Dvořáka, který s naprostou přirozeností rozesmál zaplněný sál. Z osobního
setkání mohu potvrdit, že je to velice příjemný a milý člověk, ze kterého stále
sálá chuť bavit lidi i v těch menších vesnicích nebo městech.
V květnu jsme vyrazili za kulturou do Pardubic, kde jsme v divadle shlédli
hru Brouk v hlavě. Tato komedie se nám všem moc líbila a výkony herců byly
perfektní, tak jak jsme z našich návštěv Pardubického divadla zvyklí.
Červen se nesl ve znamení „Dětského dne – Cesta do pohádky a zpátky“
na jehož průběhu jsme se podíleli coby pohádkové postavy na jednotlivých
stanovištích. A že jsme se s úkolem vypořádali snad dobře, svědčí
přesvědčivé dětské reakce při plnění úkolů.
V červenci jsme se pustili do velké a náročné akce – Potlachu u Zlatého
pásku. Chtěli jsme přinést pro milovníky country a folku odpoledne plné této
muziky a proto jsme pozvali čtyři kapely z České Třebové a jako hosta Věru
Martinovou a její sestru Lenku Slavíkovou. Tento první ročník, na který bychom
chtěli v příštím roce navázat a udělat z této akce tradici, můžeme hodnotit
celkem dobře. Všichni, kdo si přišli poslechnout svoji oblíbenou hudbu, museli
být nadšeni i z vystoupení Věry Martinové, která zazpívala své nejznámější
písničky a přidala i ty novější. V Němčicích se jí moc líbilo a neúnavně rozdávala podepsané fotografie, i když jí stydlo grilované prasátko. Tady bych chtěl
poděkovat také místním hasičům a šipkařům, kteří nám moc pomohli s občerstvením. Sami bychom to nezvládli. Pro mě osobně to byla také veliká
zkušenost s tím, jak se vyrovnat s moderováním celého odpoledne až do
pozdních večerních hodin.
A nastalo období prázdnin a dovolených a tak i my jsme se rozhodli si
trochu odpočinout a prázdniny jsme si užívali každý po svém.
V září jsme zahájili zkoušky na naše představení a v polovině
měsíce se sešli na „Předávání Oskarlů“ – společensko kulturní akci nás ochotníků. U písniček skupiny Nahonem z Ústí nad Orlicí jsme si zazpívali, zatancovali a prostě se odreago-vali od shonu všedních dní.
Listopadový koncert skupiny Fleret s hostem – paní Jarmilou Šulákovou,
který v pátek 21.listopadu sice nezaplnil celý sál kulturního domu, nicméně
určitě okouzlil všechny přítomné svým obsahem. Citlivě volené vstupy s písničkami paní Šulákové mnohdy ostře kontrastovaly s podáním písní jednotlivých členů skupiny. Přesto, že některé písničky byly snad pro některé příliš
hlasité (bylo to dle skladby přítomných diváků i pochopitelné), další písničky

zjemnily atmosféru a zapojily diváky do tvorby koncertního vystoupení. A při zaznění překrásném hlasu paní Šulákové nebral
potlesk konce. Mohli jsme všichni slyšet téměř dvě hodiny vyplněné
známými i méně známými písněmi a mnozí jsme si i zazpívali
společně s kapelou. Měl jsem možnost si popovídat s paní
Šulákovou. Věřte, že její neutuchající optimismus a vitalita
téměř v 80ti letech z ní vyzařuje na dálku a je to moc milý člověk.
Poslední listopadový víkend následovala dvě představení divadelní
hry „Postel pro anděla“, kterou jsme, Vám divákům, chtěli předat jakýsi
pomyslný bonbónek na závěr. Jakou chuť měl, to už nebudu a ani nemůžu
hodnotit, to nechám na Vás, kteří jste byli přítomni. Musím však zmínit to, že
obě představení shlédlo více než 400 diváků. A za to jsme moc rádi a děkujeme, že jste nás přišli podpořit. Však Váš potlesk a smích je tou naší nejlepší
odměnou. Věřím, že jste nám už prominuli některá zaškobrtnutí či nedostatky
a že snad příjemný zážitek a trocha dobré nálady Vás doprovázela cestou
domů.
Tuto hru jsem vybral záměrně tak, aby pobavila diváky a i když se několikrát v textu objevila nelichotivá slova, snad nikoho nepohoršila. Zkoušet jsme
začali ihned po prázdninách a to znamená, že jsme hru předvedli po třech
měsících. Musím proto cestou poděkovat všem, kteří se na zdárném provedení podíleli. Bylo to dost časově náročné a někdy až hektické počínání
skloubit zkoušky tak, abychom se sešli i s těmi, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Podařilo se a všichni si zaslouží velikou pochvalu.
Prosinec už necháváme na každém, aby se v přípravách na Vánoční
svátky a závěr roku mohl realizovat ve svých rodinách.
Pokusil jsem se ve stručnosti o přehled toho, co se nám v letošním roce
podařilo uskutečnit. A dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se
na tom podíleli. Nejenom členům spolku (s takovou partou lidí se spolupracuje moc dobře), ale i ostatním složkám v Němčicích a především Obecnímu
úřadu a zastupitelstvu, jehož podpory si moc vážíme, ale také jednotlivým
sponzorům podílejících se na naší činnosti. A Vám všem, kteří se našich akcí
účastníte jako diváci patří dík největší. Pro Vaše pobavení se snažíme přinášet
alespoň maličko radosti z kulturního dění v Němčicích. Myslím si, že ne
každá vesnice se může pochlubit takovou činností. A teď nemyslím jenom kulturu a ochotníky, ale i ostatní spolky a zájmové aktivity. Máme tady hasiče, kteří
reprezentují při soutěžích a pořádají mnoho akcí, fotbalisty, šipkaře, karatisty,
stolní tenisty a hokejisty, kteří se podílejí na sportovním i kulturním dění, břišní
tance a další a další aktivity. Pokud jsem zde někoho neuvedl, doufám, že mi
to promine. Musím také zmínit i základní a mateřskou školu, které vyvíjejí i
mnoho mimoškolních aktivit. A určitě by se zde toho dalo uvést ještě více.
A protože se blíží závěr roku, dovolte mi, abych touto cestou popřál i za
ostatní ochotníky Vám všem pohodové prožití vánočních svátků. Najděme si v
každodenním shonu trošku času na své blízké a známé a užijme si dny klidu
a pohody. Do roku 2009 Vám přeji hlavně zdraví a štěstí. Zachovejte nám stále
takovou přízeň jako doposud a my se pokusíme Vás zase něčím potěšit a
pobavit.
- Bóďa Vytlačil

Ohlédnutí za koncertem skupiny Fleret

Páteční večer v Kulturním domě v Němčicích zase jednou patřil
těm, kteří mají rádi dobrou muziku. Kapela, která k nám přijela až z
Valašského Meziříčí není v našem kraji moc známá, ale jistě mnozí z nás
znají nahrávky ze sdělovacích prostředků. Jak by jinak bylo možné, že část
sálu zněla jako sbor při nádherné písni Zafůkané, zafůkané…
Někteří z nás možná byli překvapeni proč k nám zavítala právě
Jarmila Šuláková. Myslím si, že právě ona má své nezastupitelné místo v
partě sympatických kluků a její osobitý projev je onou třešničkou na dortu,
která dotváří celkový velmi dobrý dojem originálního vystoupení. Netroufám si
odhadnout věk zpěvačky, ale její nádherný čistý, sytý hlas a velmi příjemné vystupování vneslo do celého sálu krásnou atmosféru porozumění a radosti. V
dnešní uspěchané době tak vzácný jev. Z projevů mladých lidí v hledišti jsem
stihla postřehnout, že se velmi dobře bavili a mnohé písničky zpívali s
kapelou. Hudba byla originálním spojením folklóru a hudby moderní a určitě
má co říci lidem různého věku. Obdiv zasloužila kapela jako celek, nejen
úžasný houslista nebo temperamentní bubeník. Kdo si v pátek udělal čas na
kulturu, jistě nelitoval. A ti, kteří říkají, že se v Němčicích nic neděje, zatímco
jinde ano, asi zapomněli přijít. Škoda, pár židlí zůstalo prázdných, tak snad
příště. To už ale nepřijedou do Němčic hosté z Valašského Meziříčí a ze
Vsetína.
- V.D.
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Velká cena o pohár starosty
města Ústí nad Orlicí
Závody se konaly 15.11.2008 v Ústí nad Orlicí. Zúčastnilo se jich 32 klubů z České Republiky i Polska. Nás
oddíl zastupovaly dvě závodnice:

Tereza Vrbická
Lenka Jůzová

Jako první nastoupila na tatami kategorie Terky - kata mladší
žákyně. Hned v prvním kole se setkala se zkušenější soupeřkou. Základní
kata heyan-shodan, kterou zvládla bez potíží, rozhodčí nepřesvědčila a
prohrála. Její soupeřka v následujícím kole rovněž prohrála, takže Terezka v
této kategorii skončila.
Zanedlouho nastupovala Lenčina kategorie Kata dorostenky. V
prvním kole se střetla se známou soupeřkou z KCK Teamu, kterou porazila. Ve
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druhém i třetím kole zvítězila a dostala se tak do finále. Zde se utkala se
soupeřkou z oddílu Karate Vision. Všichni si mysleli, že je to tutové krásné
druhé místo, ale dva rozhodčí hlasovali pro Lenku, a to znamenalo zlatou
medaili.
Po slavnostním nástupu a vyhlášení kata se rozjeli soutěže kumite.
Dlouho se čekalo než přijdou na řadu kategorie holek. Naneštěstí jely obě kategorie současně. Terezka se v prvním kole prala dobře, nebála se a šla do
toho, přesto na vítězství to nestačilo. Její soupeřka byla již zkušenou závodnicí
a Terezka byla poprvé na závodech. Soupeřka, která Terezku vyřadila, postoupila do boje o zlatou medaili, a tak měla Terča ještě jednu šanci nastoupit
na zápasiště. Výsledek skončil nerozhodně, a tak vše záleželo na výroku
rozhodčích. Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu soupeřky a Terezka
prohrála boj o 3. místo.
Lenka měla ve své kategorii kumite dorostenky pouze čtyři závodnice. V prvním kole, které bylo zároveň i bojem o postup do finále, zdolala
polku pouze jednobodovým rozdílem 1:0. Ve finále se střetla opět se soupeřkou z KCK Teamu, kterou snadno porazila 4:0 a obsadila na těchto závodech
další první místo.
- Jiří Kohák

ZLATÁ MEDAILE
Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

V sobotu 6.12.2008 se konalo v dalekém Hodoníně vyvrcholení
závodní sezóny roku 2008 - Mistrovství České republiky mládeže. Naše závodnice Lenka Jůzová získala poprvé titul Mistryně České republiky ve své váhové
kategorii kumite dorostenky do 54 kg. Na minulých ročnících pravidelně odvážela
jinou barvu kovu, ale letos se jí podařilo získat kov nejcennější.
Lenka byla v mnohem větší pohodě, než dříve. Prošla závody hladce
a žádná soupeřka jí nezpůsobila větší potíže. Završila tím úspěšnou závodní
sezónu, do které patřila mimo jiné i nominace do širšího výběru reprezentace a
účast na jejich soustředěních. Stala se nejlepší dorostenkou východočeského
kraje.

Šachy

/

S podzimem byla zahájena i šachová sezóna 20082009. Byli jsme zařazeni do krajské soutěže východ (KSV),
v které je celkem 9 oddílů. Soupiska našeho šachového
družstva od minulé sezóny nedoznala výrazných změn a
bohužel ani žádných posil.
V prvním kole jsme se utkali v domácím prostředí
s velmi silným družstvem Sokol Městečka Trnávka, vloni
ještě účastníkem krajského přeboru (KP2) a prohráli 2:3.
Kdy zvítězil Racek, remizoval Pěkník a K. Jasanský a
prohrál Pail a Vrbický.
V druhém kole jsme zajeli do blízké České Třebové,
kde jsme si uhráli spravedlivou remízu, vyhrál J. Pokorný,
remizovali Pěkník, Hůlka a Müller, prohrál Dubišar.
Ve třetím kole jsme se konečně dočkali vítězství a nad
domácími šachovnicemi porazili TJ Sokol Krouna 3:2.
Vyhráli Pěkník, Jasanský, Dubišar a prohrál Pail a Racek.
Ve čtvrtém kole jsme jeli do Litomyšle k zápasu s
Jiskrou B. Po slibném začátku trochu nešťastně prohráli
2:3. Vyhrál Pail, Pěkník, remizoval K. Jasanský a prohrál
Racek a Pokorný.
Začátek nám zatím moc nevyšel, ale třeba další
průběh a konec sezony bude lepší.

Doufáme, že tyto výsledky a úspěšná sezóna rozhodnou o nominaci
na Mistrovství Evropy dorostu a juniorů konané v lednu příštího roku v Paříži.
- Lenka Seklová

Pořadí družstev po 4. kole
1. Sokol Městečko Trnávka
2. Lokomotiva Česká Třebová
3. ŠK Svitavy C
4. TJ Sokol Krouna
5. TJ Sokol Němčice
6. TJ Štefanides Polička D
7. Jiskra Litomyšl B
8. ŠK Tropic Lanškroun
9. TJ Štefanides Polička E

12
10
7
6
5
3
1
1
0

Pořadí jednotlivců po 4. kole
1. Zeman Arnošt
2. Vaňous Petr
3. Pěkník Milan

zápasy
4
3
4

18. Jasanský Karel
34. Dubišar Jiří
36. Pokorný Josef
39. Pail Milan
41. Racek Josef
48. Hůlka Libor
49. Müller Roman
58. Vrbický Ladislav

body
3,5
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0

3
2
2
3
3
1
1
1

- Ing. Josef Racek

p á s e k , zpravodaj Obce Němčice. Vychází 4x ročně, vydává Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, tel. 461 610 116.
Náklad 400 výtisků. Redakce: Obecní zastupitelstvo. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 14196.
Grafická úprava a příprava tisku: Ing. František Šauer. Tisk: Tiskárna Osík. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Vyšlo 19.12.2008.
Uzávěrka příštího čísla 1.3.2009. e-mail: zlatypasek@uo.cz
Neprodejné.

Z l a t ý

