Zpravodaj
Obecního úøadu
Nìmèice
• ZIMA 2009 •
• ROÈNÍK VII •
Vychází pro
osady
Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka
S l o v o

S t a r o s t y

Vážení spoluobčané,
kupodivu máme před sebou opět vánoční svátky a tím pádem i pomalu celý rok
2009 za sebou. Jako každý rok i tenhle nevybočil z tradiční řady a byl jako
obvykle poměrně hektický, koneckonců poslední dobou jako každý rok.
Prioritami letošního roku byly dvě poměrně náročné investiční stavby a to
již vícekrát vzpomínané sportoviště a rozšíření mateřské školy v Němčicích.
K prvé jmenované stavbě uvádím, že stavba je dokončena, převzata a
zkolaudována. Vyskytly se drobnější závady, které však nebránily převzetí
stavby a budou dořešeny v rámci jarních úprav, případně v reklamačním
řízení. V termínu do 15.12. 2009 bude předána Závěrečná monitorovací zpráva a následně po závěrečné kontrole díla budeme očekávat kolik vlastně bude
činit konečná, přiznaná dotace, kterou umoříme jak doufám cca 90% uznatelných nákladů. Zbytek těchto uznatelných nákladů společně s neuznatelnými
náklady cca 1 mil Kč zůstane jako dluh u bankovního ústavu, který nám poskytl
celkový úvěr na předfinancování celé stavby (cca 7 mil Kč) a budeme ho i jako
střednědobí úvěr do roku 2013 splácet.
K mateřské školce pouze doplňuji, že celá akce byla realizována dle
schváleného projektu a díky vstřícnému přístupu dodavatele došlo i k příjemné úspoře a k postupné úhradě v několika splátkách do října letošního roku.
Věřím, že se všem rodičům a především dětem nové prostory líbí. Přemýšlíme
o zateplení a dalších úpravách objektů školního areálu. Zvažujeme především
i oprášení projektu na výstavbu 6 bytů na budově MŠ. Bude velmi záležet na
výsledku hospodaření letošního roku, který jak asi všichni tušíme, nebude nijak
optimistický. Záležet bude také velmi na prioritách rozvoje obce jež budou
stanoveny pro další roky.
K hospodaření obce je v tuto chvíli těžko něco dodávat, propad zatím
o 10% příjmů nás velmi výrazným způsobem limituje. Prognózy na další rok
nejsou také příliš optimistické. Tak to vypadá, že v roce 2010 budeme díky stávajícím závazkům (dostavba ČOV a sportoviště) tak maximálně sekat trávu a
svítit veřejným osvětlením. Neočekávejme žádné výrazné investiční akce.
Máme v pohybu další již za chvíli letité projekty (např. chodník do člupeckého
kopce a protipovodňová opatření), kde máme vždy vyčleněn nějaký ten podíl
ve spolufinancování. V případě vlastní realizace to bude pro nás pěkně tvrdý
oříšek. Máme i další rozpracované věci (zástavba v Němčicích u hřbitova,
chodník ve Zhoři, apod.) na kterých bychom měli nějakým způsobem zapracovat a pohnout s nimi kupředu. Měl by se najít i prostor pro další projektovou
přípravu dalších v budoucnu potřebných a nezbytných akcí, např. jako již výše
uvedený školský areál. Budeme muset připravit a projednat víceletý výhled
rozvoje obce, vlastně opět aktualizovat program obnovy venkova v naší obci.
Obec Němčice se stala plátcem DPH od října letošního roku. Změna se
týká jenom některých oblastí činnosti ze života obce. Jedná se o vodní
hospodářství (vodovod a ČOV s kanalizací), hospodaření v lese a některé
nájmy. V dalších oborech si DPH neuplatníme a to je k vzteku, protože právě
v těchto oborech nás čekají velké investice (teda jestli na ně někdy bude),
jedná se především o místní komunikace a chodníky, opět zmiňovaný školský
areál, protipovodňová opatření, apod.
Další výrazná změna se očekává od 1.1. 2010. Má být výrazným způsobem upraveno hospodaření obce. Dojde i ke změnám ve vztahu obce jako
zřizovatele základních a mateřských škol k těmto jím zřizovaným
příspěvkovým organizacím. Doposud nejsou potřebné prováděcí předpisy, ale
změna prý určitě od ledna bude. To zase bude zmatek, ostatně jako při každé

změně ve státní správě. Prostě nic nového pod sluncem.
Snažíme se řešit i další ,,provozní záležitosti“, které se objevují. Podařilo
se nám pomocí oprav v posledních dvou letech velmi významným způsobem
snížit ztráty v obecním vodovodu, což by se mělo projevit i snížením některých provozních nákladů, především ve spotřebě elektrické energie. Rekonstrukcí a výraznou intenzifikací provozu ČOV se objevil další problém a to
pronikání balastní vody (povrchové) do kanalizačních stok. Kamerovými
zkouškami byl zjištěn cca 1,3 km dlouhý úsek, kde dochází k největšímu
průniku povrchových vod do kanalizace. Hledáme řešení jak nově vzniklou
situaci vyřešit a obávám se, že to nebude nijak laciné. Vyřešit ji ale musíme,
protože nebudeme přeci na ČOV čistit čistou vodu. Jen připomínám, že nelze
do obecní kanalizace odvádět povrchové a dešťově vody, na to je voda snad
příliš drahá, ne?
Když jsem na chvilku v tom odpadovém hospodářství, tak si zpětně
dovolím požádat a vyzvat občany ke spolupráci při svozu TKO. Svozový vůz
bývá v obci někdy i před šestou hodinou ranní na svozové trase a najednou
se nám stává, že popeláři jsou rychlejší než někteří naši občané. Pamatujte
tedy na to a popelnice dávejte včas nebo den předem. Dále bych chtěl opět
požádat a vyzvat k hrubé separaci při mobilních svozech velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Když již se nemůžete osobně dostavit v určitý den a
hodinu ke svozovým vozům, pokuste se dávat alespoň jednotlivé druhy
odpadů na jednotlivé hromady. Svozová firma vše odveze, ale opravdu
nejhorší jsou ty velké nakupené hromady zase rozhrabat, přebrat a naložit.
Myslím, že zase tak velký problém by to být neměl.
V současné době do finále postupuje i schválení nového územního plánu
obce Němčice. Veřejné projednání bude koncem ledna nebo začátkem února.
Občané budou mít možnost se při tomto jednání seznámit s jeho návrhem a
vyjádřit se k němu. Měl by osahovat také podněty občanů, které se shromažďovaly v minulých letech. Tyto byly pak zapracovány do návrhu ÚP a projednány v letošním roce s dotčenými orgány státní správy. Případné
připomínky budou následně projednány a dle svého obsahu a rozsahu budou
buď akceptovány, nebo zamítnuty. Jedná se o závažný dokument, který
připouští nebo zakazuje využití dané lokality nebo území pro nějaký účel. Po
schválení ÚP obce očekávejte možnost jeho změny nejdříve za 3-4 roky, což
je dáno zákonnou normou.
Další zajímavou změnou pro občany jistě je zavedení služeb tzv. Czech
pointu na našem úřadě. Dnes již u nás můžete získat:
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z insolvenčního rejstříku
- seznam kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- konverze dokumentů pro podnikatele
Ale neobávejte se, nic není zadarmo a za každý výpis u nás zaplatíte
nějaký ten poplatek.
Od listopadu fungují také datové schránky. No uvidíme, ale snad to bude
přínosem. Má to své výhody i nevýhody.
Shodou okolností se nám v listopadu na stole sešli i dvě petice k řešení
dopravní situace v obci a to na příjezdu k MŠ a od čp. 15 k čp. 7 v
Němčicích. Obě záležitosti budeme řešit tak, jak nám umožňují současné
právní normy umístěním některých značek, případně zrcadla.
Pokračování na straně 2

Dovolujeme si vás všechny pozvat na IX. OBECNÍ PLES, který se uskuteèní 22.1.2010,
na sále Kulturního domu. K poslechu a tanci hraje skupina Rockmelodie.

Podle mě je problém úplně někde jinde a to v hlavách účastníků dopravy na
předmětných komunikacích. Dílem je to o bezohlednosti,aroganci, demonstraci čehosi a snad i o hlouposti. Hlavně, že všichni spěchají odněkud někam
což si dokážou patřičně omluvit. Musejí ,,proletět“ někde, kde dobře vědí, že
se mohou chodci a hlavně děti v některých okamžicích objevit. Přitom stačí
tak málo, sundat nohu z plynu, ale to by asi opravu poškodilo něčí ego. Není
to o dospělých, ale o dětech!! Ať si to každý přebere jak chce.
Na poslední chvíli se nám podařilo rozsvítit vánoční osvětlení v částech
obce Němčice, Člupek a Zhoř. Byl to trochu paradox, měli jsme osvětlení, ale
neměli vhodné stromy. Tak jsme se rozhodli pro provizní řešení, které však dle
mého názoru nedopadlo až tak špatně. Jaké ponaučení z toho plyne? No,
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jednání

Obecní zastupitelstvo se

musí se vsadit vhodné stromy na vhodná místa, případně ke vhodným
stromům zajistit přijatelné připojení na zdroj.
Když se dívám zpět, tak jsem se opět celkem rozepsal a rozdováděl. Jakmile skončím a časopis bude odeslán do tiskárny, zjistím zase
opět, že bych dost věcí napsal jinak , případně vzpomenu i na další záležitosti
o kterých jsem chtěl psát. Jako obvykle, alespoň mi zbude něco na jaro.
Závěrem bych chtěl tradičně popřát všem občanům příjemné a klidné prožití následujících vánočních svátků a snad i pořádné zimy, dočkáme-li
se jí.
Budu se těšit na další setkání, tentokrát na jaře roku 2010.
- Ing. Josef Racek, starosta obce

Obecního

zastupitelstva

v období 10/2009 - 12/2009 sešlo celkem

3x. Z přijatých usnesení vybíráme.

C nájemní smlouvu na pronájem kadeřnictví v

KD dle předloženého návrhu, úpraZastupitelstvo obce Němčice schválilo
va o DPH, pro období od 1.9. 2009 do 31.8. 2010.
C pronájem bytu pro správce sport. areálu na dobu určitou a to do 30.6. 2010. C nájemní smlouvu na pronájem masáží v KD dle předloženého návrhu, úprava o
Bližší v nájemní smlouvě a pracovní smlouvě. Žádost č.j. 515/2009/ST ze dne 24.8.
po odbobí od 1.11. 2009 do 31.10. 2010.
C obecně záváznou vyhlášku obce Němčice č. 2/2009, o místním poplatku za DPH,
C souhrnnou žádost obce o dotaci na finanční příspěvek 30.000,- Kč v důsledku

lázeňský nebo rekreační pobyt.
C rozpočtovou změnu č. 1/2009 obce.
C podání žádosti o dotaci z POV v rámci Mikroregionu Litomyšlsko na obnovu
věřejných prostranství v obci.
C dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 9040/01 o termínu posunutí dokončení stavby
sportovního areálu Němčice na 30.9. 2009.
C podání žádosti za obec do POV na rok 2010 na podporu výstavby autobusových
zastávek v Němčicích (2x), na Člupku (1x) a ve Zhoři (1x).
C žádost o výstavbu přístřešku na p.p. 34/5 u čp. 154 v Němčicích dle
předloženého návrhu a situace. Doporučujeme umístění přístřešku projednat se
sousedy. Žádost čj.: 557/2009/St, došla dne 16.9. 2009
C předběžně umístění internetového vysílače na objektu hasičské zbrojnice v
Němčicích. Podrobnosti před projednáním v ZO projedná s žadateli místostarosta. Žádost č.j.: 565/2009/ST, došlá dne 22.9. 2009
C dodatek č. 1 k SOD na Rozšíření MŠ v Němčicích ze dne 24.4. 2009. Změna
termínu dokončení stavby do 5.8. 2009 a snížení konečné ceny díla na 674.490,C zařazovací protokoly majetku:
- k 1.9. 2009, majetek 031- pozemky
- k 21.1. 2009, majetek 028 – svítidla
- k 3.4. 2009, majetek 028 – DHIM
- k 5.3., 18.5., 31.7. 2009, majetek 028 – pozemky
- k 23.9. 2009, majetek 019 – územní plán
C odpis pohledávky ve výši 19.500,- Kč, pro její nedobytnost.
C předběžně prodej p.p. 346/2 o výměře 1656 m2 v Němčicích, Zhoři, k.ú. Zhoř u
České Třebové za cenu 66 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 109.296,- Kč uchazeči
žádosti č.j.: 562/2009/St, došlá dne 17.9. 2009. Prodej bude uskutečněn dle směrnice o prodeji stavebních pozemků obce.
C dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 1.11. 2008 v
Kulturním domě v Němčicích, zvýšení nájemného o 19% DPH, tedy na 309,Kč/měsíčně, s platností od 1.10. 2009.
C dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 35 na Člupku, ze dne
30.9. 2004, zvýšení nájemného o 19% DPH, tedy na 11.472,- Kč/čtvrtletně s platností od 1.10. 2009.
C nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v Kulturním domě v Němčicích od
1.9. 2009 a o zvýšení nájemného o 19% DPH, tedy na 1071 Kč/měsíčně, od 1.10.
C dodatečk č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 102 ve Zhoři ze dne
14.3. 2008 na částku 3.842 Kč/měsíčně (včetně DPH) s platností od 1.10. 2009.
C dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, restaurace Kulturního
domu v čp. 28 v Němčicích ze dne 4.6. 2008, zvýšení nájemného o 19% DPH,
tedy na částku 5.950 Kč/měsíčně, s platností od 1.10. 2009.
C výši vodného 25,- Kč/m3 včetně 9% DPH a stočného 17 Kč včetně 9% DPH s
platností od 1.10. 2009.
C dodatečk č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/0314/D2 na dostavbu
sportoviště, upravují se nesrovnalosti a nedodržení podmínek smlouvy.
C přijetí revolvingového úvěru ve výši 350.000,- Kč na období do 30.4. 2010 od KB
v Ústí nad Orlicí, pro překrytí případného dočasného nedostatku finančních
prostředků. Dále schválilo zajištění úvěru podpisem 1 ks blankosměnky.
C dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 9040/01, Sportovní areál Němčice, konečná
cena díla ve výši 6.939.936,- Kč (vč. DPH).
C smlouvu č. 35/09/POV o obnově veřejných prostranství v Němčicích v rámci
POV mikroregionu Litomyšlsko.
C smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 36/09 ve výši
32.989,- Kč na dofinancování veřejného prostranství na Člupku v souvislosti se
Smlouvou č. 35/09/POV.

záplavy dne 22.7. 2009.
C umístění cca 30 ks fotovoltaických článků na střeše stodoly na st.p. 72 u čp. 136
v Němčicích. Žádost č.j.: 592/2009/St došlá dne 6.10. 2009.
C souhlasí s předloženou PD na přestavbu RD čp. 2 v Němčicích. Bližší v
odpovědi. Žádost č.j.: 612/2009/St došlá dne 19.10. 2009.
C upravenou Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Všeználek, Němčice
114, dle předloženého návrhu.
C Námitky obce Němčice k vedení přivaděčů R35 katastrem obce
1) NÁMITKA
Obec Němčice nesouhlasí s navrženým silničním napojením D 38 České Třebové
na R 35. Důvody jsou následující:
a) necitlivě odděluje dvě části obce Němčice (Podrybník, Pudilka) od vlastní obce.
b) přivádí dopravu přímo do centra České Třebové !??
c) možné omezení pouze pro vozidla do 3,5 t (5t) považujeme za neproveditelné
vzhledem k vynaloženým investičním nákladům
d) silnice je navržena opět přes Zhořský kopec, který je v zimním období velmi
špatně sjízdný
2) NÁMITKA
Obec Němčice, v případě, že nebude akceptována námitka v bodě 1) nesouhlasí
s umístěním MUK dle předloženého návrhu a požadujeme její posunutí do prostoru Končin, tak jak je uvedeno v situaci B a po dohodě s městem Litomyšl. Dále
požadujeme umístění silničního napojení České Třebové na hranici katastrů obce
Němčice, tak aby silnice neoddělovala místní části obce Němčice a Podrybník a
Pudilku.
3) NÁMITKA
Obec Němčice požaduje v případě, že budou její katastry dotčeny stavbou R 35,
případně stavbou přivaděčů k R 35, zařazení do Rozvojové osy republikové
úrovně OS 8 (příloha C). Obdobné stanovisko jsme již k věci sdělili dopisem ze dne
4.6. 2008.
-OÚ

Kalendář akcí
25.12.
31.12.
9.1.
9.1.
22.1.
5.2.
13.2.
20.2. 9:00

Sokol
SZMKT
Sokol
Sokol
Obec
Šipkaři
Šlégl
Sokol
Sokol
27.2. 12:00 Sokol
Sokol
27.3. 9:00 Sokol
Sokol
12:00 Sokol
Sokol
27.2.
SDH
2.4.
Šipkaři
24.4.
Šlégl

- Štěpánská zábava
- Silvestrovské vážení
- turnaj registrovaných ve stolním tenisu
- turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
- Obecní ples
- Němčická šipka
- Divadelní ples
- Němčice A – Vidlatá Seč B (stolní tenis)
- Němčice B – Litomyšl C (stolní tenis)
- Němčice A – Morašice A (stolní tenis)
- Němčice B – Linhartice B (stolní tenis)
- Němčice A – Moravská Tř. D (stolní tenis)
- Němčice B – Linhartice A (stolní tenis)
- Němčice A – Svitavy C (stolní tenis)
- Němčice B – Moravská Tř. E. (stolní tenis)
- Hasičský ples
- Němčická šipka
- Divadelní představení

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

Obecnì závazná vyhláška obce Nìmèice è. 2/2009, o místním poplatku za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 26.8. 2009 usnesením
č. 133/2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Němčice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek").1)
čl. 2 Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve
lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu,
nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická
osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u

peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv
změny v ohlášených skutečnostech.
čl. 3 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu 15,- Kč.
čl. 4 Splatnost poplatku
(1) Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.
(2) Ubytovatel vybrané poplatky odvede do 15 dnů po ukončení příslušného
čtvrtletí bez vyměření.
čl. 5 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 15.9. 2009
§ 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
- OZ
1)

Co je
Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému.
Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny,
převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o
průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení
správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly
minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých
situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své
záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Co poskytuje Czech POINT
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Datové schránky
• CzechPOINT@office
• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro
použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a
v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci,
je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
Datové schránky
V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi
občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému
Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.
www.czechpoint.cz

Spolek patchworku Litomyšl, o.s.
pořádá

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
PATCHWORKU
„ …. mezi hvězdami“
tentokráte v Městském muzeu a galerii ve Svitavách,
Máchova alej 1/293
ve dnech 15.11.2009 — 31.1.2010
Otevřeno: úterý – pátek 9:00- 12:00, 13:00-17:00
sobota – neděle 13 -17:00
Štědrý den 22:00 - 24:00 hodin
pondělí zavřeno
V rámci výstavy se konají dvě veřejné šicí dílny
v neděli 22.11.2009 a 31.1.2010 vždy po celý den.

Spoleèenská kronika

V období od října do prosince

hhgg

se v naší obci narodili
Suchánková Tereza
Suchánková Zuzana
Stránská Marie Eva

Člupek 69
Člupek 69
Němčice 129

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Václav Štarman
Člupek 6
Jaroslav Doležal
Zhoř 11
Ludmila Vašinová
Zhoř 20
Marie Šimková
Člupek 21
Eva Frnková
Člupek 45
Miluška Suchomelová
Němčice 72
Eva Pokorná
Němčice 101
Vlastimil Šafář
Němčice 77

hhgg

60 let
80 let
85 let
60 let
60 let
75 let
65 let
65 let

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

VI. Zprostředkovatelé
Společnost je souhrn služeb, které si lidé vzájemně poskytují
buď z donucení, anebo dobrovolně, tj. služeb veřejných a služeb
soukromých.
Veřejné služby, stanovené a reglementované zákonem, který
nelze vždy snadno změnit, když je zapotřebí, mohou společně s
tímto zákonem trvat mnohem déle, než je doba, v níž plnily užitečnou funkci, takže se stávají přežitkem, který existuje jen kvůli
svému vlastnímu prospěchu a který si může zachovat název
„veřejné služby“, třebaže již vůbec nejde o nějaké služby, nýbrž o
veřejné soužení. Soukromé služby patří do domény vůle a
odpovědnosti jednotlivce. Každý při nich dává a přijímá to, co chce
nebo to, co může, a sice na základě předchozího smlouvání s protistranou. U těchto služeb se vždy předpokládá, že mají reálný
užitek, který je přesně poměřován jejich komparativní hodnotou.
Zde je příčina, proč jsou veřejné služby postiženy strnulostí, zatímco soukromé se řídí zákonem pokroku.
Třebaže plýtvání silami, jež je způsobeno přehnaným rozvojem
veřejných služeb, vede k vytvoření zhoubného parazitizmu v nitru
společnosti, je dosti zvláštní, že mnohé moderní sekty ekonomických reformátorů, jež připisují tento charakter svobodným a
soukromým službám, se snaží proměnit různá povolání v úřady.
Tyto sekty s velikou vehemencí útočí proti tomu, co označují
názvem zprostředkovatel. S náramnou chutí by odstranily kapitalistu, bankéře, spekulanta, podnikatele, obchodníka i velkoprodejce, které obviňují z toho, že se staví mezi výrobu a spotřebu, aby
tak z obou kořistili, přičemž jim za to neposkytují sebemenší protihodnotu. - Chtěly by tudíž, aby práce, kterou zmínění prostředníci
vykonávají, byla alespoň přenesena na stát, když už se bez ní
nelze obejít.
Sofistika socialistů zde spočívá v tom, že ukazují veřejnosti,
kolik musí platit zprostředkovatelům za jejich služby, a že jí zakrývají, co by musela platit státu. Je to stále tentýž boj mezi tím, co
bije do očí, a tím, co se odhaluje pouze rozumu, boj mezi tím, co
je vidět, a tím, co není vidět.
Bylo to zejména v roce 1847, v období velkého hladu a
nedostatku1 - socialistické sekty tehdy využily příležitost a snažily
se zpopularizovat svoji neblahou teorii, což se jim také dařilo.
Dobře věděly, že i ta nejabsurdnější propaganda má vždy nějakou
šanci najít odezvu u lidí, kteří trpí: malesuada fames2.
Vzaly si tudíž na pomoc taková velká slova jako vykořisťování
člověka člověkem, spekulace s hladem a lichvářství a pustily se do
očerňování obchodu a zastírání jeho blahodárnosti.
„Pročpak,“ řekly, „necháváme na obchodnících, aby obstarávali
potraviny ze Spojených států a z Krymu? Proč stát, departementy
a obce neorganizují zásobovací službu a nezřizují skladiště?
Prodávalo by se za výrobní cenu a lid, náš ubohý lid, by byl
zproštěn poplatku, který platí svobodnému, tj. egoistickému, individualistickému a anarchistickému obchodu.“
Poplatek, který lidé platí obchodu, to je to, co je vidět. Poplatek,
který by lidé v socialistickém systému platili státu nebo jeho agentům, to je to, co není vidět.
V čem spočívá tento domnělý tribut, který lidé platí obchodu? V
tomto: že si dva lidé vzájemně prokazují služby v naprosté svobodě, pod tlakem konkurence a za cenu, na které se dohodli.
Když je hladový žaludek v Paříži a obilí, které by ho mohlo
nasytit, je v Oděse, nemůže utrpení přestat nijak jinak, než že se
obilí setká s žaludkem. Lze to provést třemi způsoby:
1. Hladovějící lidé si sami dojdou pro obilí
2. mohou se obrátit na ty, kdo se zabývají tímto druhem obchodu
3. mohou mezi sebou vybrat příspěvky a pověřit provedením úkolu
veřejné úředníky.
Který z těchto tří způsobů je nejvýhodnější?
Ve všech dobách a ve všech zemích světa, čím svobodnější,
osvícenější a zkušenější byli lidé, tím častěji volili ze své svobodné vůle druhý způsob. Já se přiznávám, že z mého hlediska toto
naprosto postačuje, abych se i já přidal na tuto stranu. Můj rozum
se zdráhá připustit, že lidstvo by se takhle hromadně mýlilo v
otázce, která se ho tak úzce dotýká.
Přece jen však prozkoumejme tuto otázku.
Je samozřejmě neproveditelné, aby 36 000 000 občanů odjelo
do Oděsy pro obilí, které potřebují. První způsob je tedy k ničemu.
Spotřebitelé nemohou jednat sami; jsou nuceni obrátit se na
zprostředkovatele, ať již jsou to veřejní úředníci nebo obchodníci.
Všimněme si však, že onen první způsob by byl nejpřirozenější.
Konec konců, pokud má někdo hlad, je jen na něm, aby si šel pro

obilí. Jít pro obilí - to je strast, která se týká jeho a nikoho jiného;
je to služba, kterou je povinován sám sobě. Prokáže-li mu někdo
jiný - ať již z jakéhokoli důvodu - tuto službu a vezme na sebe onu
strast, má právo na kompenzaci. Říkám to proto, abych konstatoval, že služby zprostředkovatelů zahrnují v sobě princip odměny.
Ať již je tomu tak nebo onak - poněvadž se musíme obracet na
toho, komu socialisté dávají jméno parazit, ptejme se alespoň,
který parazit má menší požadavky, obchodník nebo úředník?
Obchod (předpokládám, že je svobodný, jak jinak bych mohl
argumentovat?), obchod - pravím - je nucen již ve svém vlastním
zájmu studovat roční doby, zjišťovat den ze dne stav úrody, shromažďovat informace ze všech koutů světa, předvídat potřeby a
provádět preventivní opatření. Má připravené všechny lodě, má
všude kontakty a jeho bezprostředním zájmem je, aby nakoupil co
možná nejlevněji, uspořil na každém detailu obchodní operace a
dosáhl největších výsledků při nejmenší námaze. Nejsou to ovšem
pouze francouzští obchodníci, nýbrž také obchodníci z celého
světa, kteří se zabývají zásobováním Francie; a pokud je jejich
vlastní zájem neodolatelně přivádí k tomu, aby tento úkol splnili při
minimálních nákladech, konkurence je právě tak neodolatelně
nutí, aby z veškerých úspor na výrobních nákladech nechávali
profitovat také spotřebitele. Jakmile je jednou dovezeno obilí, je v
zájmu obchodníka prodat toto obilí co možná nejdřív, aby se tím
vyhnul riziku a realizoval svůj zisk, a začít podle potřeby celou
operaci zase znova. Veden srovnáváním cen v různých lokalitách,
distribuuje potraviny po celé zemi, přičemž začíná vždy tam, kde
jsou ceny nejvyšší čili tam, kde je potřeba nejnaléhavější. Nelze si
tedy představit organizaci, která by byla s to lépe kalkulovat v
zájmu hladovějících, a krása této organizace, kterou socialisté nejsou schopni vnímat, se rodí právě z té skutečnosti, že je to organizace svobodná. - Je pravda, že spotřebitel musí uhradit obchodníkovi náklady lodní i suchozemské dopravy, náklady za
skladování, poplatek za komisní prodej atd.; existuje však nějaký
systém, v němž by se ten, kdo obilí konzumuje, mohl vyhnout placení nutných výdajů spojených s jeho přepravou? Kromě toho je
nutné zaplatit za prokázanou službu; pokud však jde o výši
obchodníkova podílu, konkurence jej redukuje na možné minimum; co se týče jeho oprávněnosti, bylo by podivné, kdyby
řemeslníci vPaříži nechtěli pracovat pro obchodníky v Marseille,
pracují-li obchodníci v Marseille pro řemeslníky v Paříži.
Co by se stalo, kdyby podle vynálezu socialistů zaujal stát místo
soukromého obchodníka? Ukažte mi, prosím, kde by tady mohla
veřejnost najít nějaké úspory? Snad v nákupní ceně? Představte
si však delegáty 40 000 obcí, kteří přijdou do Oděsy v jeden určitý
den, kdy je zapotřebí obilí; představte si jen, jaký by to mělo účinek
na ceny. Bude tu úspora v nákladech? Bude třeba méně lodí,
méně námořníků, méně překládání, méně skladišť, nebo snad
budeme zproštěni nutnosti toto všechno zaplatit? Uspoříme tím
částku, která by jinak tvořila zisk obchodníků? Přijedou snad vaši
delegáti nebo úředníci do Oděsy zadarmo? Podniknou snad cestu
a budou tam pracovat pouze na základě principu bratrství?
Nemusí se také pro ně zajistit živobytí? Nebude zapotřebí zaplatit
jejich čas? A myslíte, že souhrn toho všeho nebude tisíckrát větší
než 2 nebo 3 procenta, která jsou výdělkem obchodníka, což je
taxa, již je obchodník ochoten garantovat?
Pomyslete konečně i na obtíže při vybírání tolika daní kvůli distribuci takového množství potravin. Mějte na mysli i nespravedlnost a zneužívání, které nelze oddělit od takového podniku.
Myslete také na břímě odpovědnosti, které by bylo uvaleno na
vládu.
Socialisté, kteří vynalezli toto bláznovství a kteří je v dobách
nedostatku vpravili do vědomí mas, si velkomyslně udělili titul muži
pokroku a nelze popřít existenci jistého nebezpečí, že zvyk, tento
tyran jazyka, schválí jak toto slovo, tak i úsudek, který je jím implikován. Muži pokroku! To předpokládá, že tito pánové vidí mnohem dál do budoucnosti než obyčejní lidé, přičemž jejich jedinou
chybou je, že příliš předběhli své století; a pokud doposud
nenastala doba zrušení jistých svobodných služeb, jež podle jejich
domnění hrají roli parazitů, tak je to chyba veřejnosti, která není s
to držet krok se socialismem. Podle mého vědomí a svědomí je
pravdivé přesně opačné tvrzení - jenom nevím, do kterého barbarského století bychom se museli vrátit, abychom se ve zmíněné
záležitosti dostali na úroveň socialistických poznatků.
To, co tito moderní sektáři ustavičně staví proti nynější
společnosti jako svůj ideál, je asociace neboli sdružení či
společenství. Neuvědomují si, že svobodná společnost je tím
nejopravdovějším způsobem zespolečenštění či sdružování, který
daleko převyšuje všechno to, co vzešlo zjejich plodné představivosti.
Objasněme si to na příkladu.

Čas je nepřítelem, pokud spěchám bez rozmyslu.
Čas je přítelem, umím-li jej dobře užít k práci, k službě, k odpočinku, k bytí pospolu.
Čas je k ničemu , pokud mne nezajímají druzí lidé.
Čas je skvělým prostředníkem, umím-li zažít denně aspoň jednu milou chvilku.
V.D.

Aby se člověk ráno, poté, co vstane, mohl obléknout, je k tomu
zapotřebí, aby nějaký pozemek byl ohraničen, vysušen, zorán,
obdělán a osázen rostlinami jistého druhu; je třeba, aby se těmito
rostlinami uživila stáda ovcí a aby tyto ovce poskytly svou vlnu; tu
je nutno příst, tkát, barvit a poté z ní zhotovit sukno; sukno se pak
musí nastříhat, sešít a vytvarovat do podoby obleku. A celá tato
řada operací implikuje spoustu dalších, poněvadž předpokládá
užívání polního nářadí, ovčínů, továren, uhlí, strojů, vozidel atd.
Kdyby společnost nezahrnovala takovéto velice reálné sdružení či
zespolečenštění, tak každý jedinec, který by toužil po obleku, by
byl nucen pracovat v izolaci, tj. sám provádět jednu za druhou
všechny zmíněné nesčetné operace, od prvního úderu motykou,
který je počátkem řady, až do posledního stehu jehlou, jímž řada
končí.
Avšak díky naší společenskosti, která je distinktivní charakteristikou lidského druhu, se tyto operace rozdělily mezi velké množství
pracovníků a toto dělení stále ještě pokračuje a prospívá tak stále
více obecnému dobru, poněvadž dojde-li k nárůstu spotřeby, stimuluje to specializaci a každá jednotlivá specializovaná operace
může uživit celé nové průmyslové odvětví. Pak dochází k
rozdělování produktu, které se děje proporcionálně k té části hodnoty, kterou každý přinesl k uskutečnění celého díla. Pokud toto
není sdružení, tak mi prosím řekněte, co to tedy je?
Všimněte si, že jelikož nikdo z pracovníků nebyl s to vyprodukovat z ničeho ani tu nejmenší částečku nějaké látky, omezili se
všichni na vzájemné poskytování služeb, na vzájemnou pomoc při
dosahování společného cíle, a že všichni se mohou považovat každá skupina vůči ostatním - za zprostředkovatele. Jestliže se
například při provádění hospodářských činností stává doprava
natolik důležitou, aby zaměstnala jednu osobu, předení zase
druhou osobu, tkaní třetí a barvení čtvrtou, proč by se pak muselo pohlížet na první osobu jako na většího parazita, nežli jsou
ostatní? Což není třeba dopravy? Nevěnuje jí svůj čas a námahu
ten, kdo ji obstarává? Nepředstavuje jeho činnost úsporu téhož
pro jeho druhy? Dělají tito více, anebo pouze něco jiného, nežli
on? Což ve vztahu k odměňování, tj. ve vztahu ke svému podílu
na celkovém produktu nejsou všichni stejně podřízeni zákonu
smluvních cen? Zdali tato dělba práce a tyto smlouvy, jež se realizují v naprosté svobodě, neslouží obecnému dobru? Je nám pak
zapotřebí, aby přišel nějaký socialista a pod záminkou plánovitého
organizování nám despoticky zničil naše dobrovolné smlouvy,
skoncoval s dělbou práce, nahradil zespolečenštěné úsilí úsilím
izolovaným a zvrátil směr vývoje civilizace?
Sdružení, tak jak jsem je tady popsal, je snad proto méně
sdružením, že každý do něj svobodně vstupuje a svobodně z něj
vystupuje, nachází si tam svoje místo, usuzuje a smlouvá tam s
jinými na vlastní odpovědnost a vnáší tam energii svého osobního
zájmu, jakož i všechny záruky, jež jsou s tímto zájmem spojeny?
Je k tomu, aby si sdružení zasloužilo své jméno, opravdu zapotřebí, aby přišel jakýsi domnělý reformátor a vnucoval nám svou formuli a svou vůli a prezentoval sebe sama takřka jako koncentrát
veškerého lidstva?
Čím více zkoumáme tyto pokrokové směry, tím více nabýváme
přesvědčení, že nejsou založeny na ničem kromě jedné věci - a
tou věcí je ignorance, jež se prohlašuje za neomylnou a dožaduje
se despotismu ve jménu této neomylnosti.
Nechť mi čtenář laskavě promine tuto odbočku. Nebude snad
neužitečná v době, kdy různé deklamace a tirády proti zprostředkovatelům, jež se vyrojily z knih saint-simonistů3, falanstéristů4 a
přívrženců ikarií5, zaplavují noviny i řečnické tribuny národního
shromáždění a znamenají závažné ohrožení pro svobodu práce a
obchodu.
- Liberální institut (přeložil: Doc. Phdr. Ján Pavlík)
V r. 1846 postihla severní a západní Evropu neúroda pšenice a brambor; to
mělo za následek velké zvýšení cen potravin v r. 1847 (který bývá proto
označován jako rok „drahého chleba“) a krizi v zemědělství, průmyslu i
finančnictví.
2
„Hlad je špatným rádcem.“ Vergilius, Aeneis VI, 276
3
Claude Henri de Rouvroy, hrabě de Saint-Simon (1760-1825), přední představitel francouzského socialismu; přídomek „utopický“, je s jeho pojetím
socialismu spojován zejména pod vlivem Engelsova spisu Vývoj socialismu
od utopie k vědě. V Bastiatově době mnozí ovšem pokládali možnost realizace těchto představ za zcela neutopickou a reálnou.
4
Charles François Marie Fourier (1772-1837), vlivný socialista, který ve svém
časopise Le Phalanstere v r. 1832 navrhl, aby základními výrobně-administrativními jednotkami plánované socialistické společnosti byly tzv. „falangy“, z
nichž každá měla představovat seskupení 1 600 jedinců, bydlících a pracujících pohromadě v jedné budově - falanstéře. Organizace života ve
falanstéře je věrnou kopií kasárenské reglementace, jež byla v éře
Napoleona I. zaváděna do všech státních a veřejných institucí ve Francii.
5
Étienne Cabet (1788-1856), vůdčí osobnost jedné ze socialistických skupin.
Cesta do Ikárie (Voyage en Icarie) je jeho slavný utopický spis.
1

„Vlastizrada se nikdy nevyplácí!
Proč tomu tak je?
Protože když se vlastizrada vyplácí,
nikdo se ji už vlastizradou neodváží nazvat!“
John Harington, 1613

Z p r áv y

ze

základní

š k o ly

Co se událo na podzim ve škole:
* Zapojili jsme se do celostátního projektu "Zdravé zuby".
* Na podporu čtenářství jsme pro děti uspořádali školní soutěž "Kvízová horečka - popletené pohádky".
* Připojili jsme se k charitativní akci fondu SIDUS, který pomáhá nemocným dětem
(více na www.fondsidus.cz). Přispěli jsme částkou 270,- Kč.
* Se žáky 4. a 5. ročníku jsme navštívili kostelní kůr v Litomyšli. Děti měly možnost vidět varhany,
poslechnout si hru na ně a dozvědět se o tomto nástroji hodně zajímavých informací .
* Uspořádali jsme celodenní projekt z oblasti multikulturní výchovy - "Indiánský den" - a malou výstavku
knih s indiánskou tématikou. Projekt byl zakončen večer indiánským tancem, průvodem světel a
pouštěním indiánského světla po vodě.

* Ve škole jsme také měli svá domácí zvířátkakrmili jsme je, hladili a povídali si o jejich životě

* Navštívili jsme filmové představení “Doba ledová 3”
a děti ze školní družiny si se zájmem prohlédly starodávné hračky a školní pomůcky na výstavě v České
Třebové .
* Přes nepřízeň počasí děti přišly i se svými rodiči
na tradiční drakiádu a slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného hřiště, které se nám moc líbí. Už
se těšíme, až si na něm zaběháme a zacvičíme.
* Výlet se školní družinou - na nádraží v Čerské Třebové si děti prohlédly historické vlaky
* Na podporu zdravého životního stylu jsme pro děti
připravili školní projekt - "Den zdraví"

Účastnili jsme se výtvarné soutěže "Zážitky z
prázdnin", kterou pořádala MK Litomyšl. Naše
škola v ní obsadila 2. místo. Reprezentovaly
nás práce Nikolky Valíčkové, Dominika Mikla a
Járy Kováře. Ti se také zúčastnili slavnostního
předávání cen.

MEZINÁRONÍ DEN ZVÍŘAT - 5. října se 2. třída naší
školy proměnila v malou ZOO. Děti si připomněly, jak
se mají správně ke zvířátkům chovat, plnily různé
úkoly, nakonec si svá oblíbená zvířátka namalovaly.
Kdo chtěl, mohl se v některé zvířátko proměnit.
* Celý podzim také průběžně plníme úkoly v soutěži Hravě žij zdravě – což je celostátní soutěž
5.ročníků ve zdravé výživě a celkovém zdravém stylu

E K O Š K O L A
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PODZIMNÍ LIST

V měsíci listopadu jsme uspořádali soutěž, ve které se děti
snažily najít co nejkrásnější list. Zvítězil František Brokeš ze 3.
ročníku, na 2.místě skončila Marika Šejblová z 5. ročníku, o 3.
místo se podělila Nikola Valíčková ze 3. ročníku s Lukášem
Coufalem z 5. ročníku. O vítězi rozhodovaly samy děti.

MAPA ODPADŮ
I v letošním školním roce pokračujeme v dlouhodobém projektu "Recyklohraní". Po úvodním testu bylo naším dalším
úkolem vytvořit "mapu odpadů" obce. Do konce prosince
musíme splnit další úkol. Za získané body a nasbírané baterie
jsme pro děti získali hodnotné hry (Sudoku, Slova, Scrabble).

PR VNÍ JABLÍČKO

VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU

Během rekonstrukce školní zahrady byly před
školou vysazeny dvě malé jabloně. Na jaře na nich
děti pozorovaly pučení listů a poupat a stavbu
květů. Po návratu z prázdnin na nás na jedné větvi
čekalo první jablíčko. Spravedlivě jsme se o něj
podělili a přitom jsme si povídali o vitamínech, které
jsme si potom nakreslili.

V pátek 25.9. si žáci 1. a 2. třídy vyzkoušeli sami
vyrobit ruční papír.

EKOTÝM
V měsíci září jsme opět volili nový tým, který
má na starosti naše akce v mezinárodním projektu „Ekoškola“. Na podzim se tým sešel na 2
schůzkách.

GRANTY Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Pardubický kraj v letošním kalendářním roce podpořil náš projekt „Všeználkova živá voda“. Přispěl nám částkou 28 000 Kč, která nám především umožnila
realizovat týdenní pobyt ve Zderazi a další ekologické aktivity - tématicky
zaměřené především na vodu.
Další grant, na který jsme obdrželi od Pardubického kraje 8 000 Kč, se jmenoval „Všeználek po škole“. Peníze byly použity na mimoškolní akce a činnost
zájmových kroužků.

M a t e ø s k á
Podzimní radovánky u nás ve školce byly ve znamení draků. Užili jsme
si krásné babí léto na hřišti, dráček žluťák lítal poslušně, jenom jednou se
nám zapletl do ochranné sítě za brankou. Užili jsme si i krásné nové
průlezky, na kterých si děti moc rády hrají. Tak pěkné hřiště v těsné
blízkosti školní zahrady budeme rádi s dětmi navštěvovat. Škoda,
že na Drakiádu nám letos počasí nepřálo, ale to se nedá naplánovat. Celý podzim bylo krásné počasí, tak snad příště budeme mít
víc štěstí.
V sobotu 3. října naše děti vystoupily na Besedě s důchodci v
Kulturním domě. Moc nás potěšilo, že se náš program lidem líbil, děti
byly moc šikovné a rozdávaly radost i drobný dárek všem zúčastněným. Když chodíme na vycházku vesnicí a vidíme v truhlíku na

š k o l a

okně zapíchnutou muchomůrku, kterou lidé od dětí dostali, máme opravdovou radost.
Ve středu 11.listopadu jsme se vydali do Smetanova domu v Litomyšli
na pohádku Trampoty čertíka Culínka. Pohádka byla výpravná,děti
zaujal děj, zapamatovaly si mnoho zajímavých detailů a také nám
pohádku pěkně nakreslily. Byl to pěkný kulturní zážitek i přes
nepříznivé počasí, které nás ten den provázelo.
Čas neúprosně ubíhá a my spolu s dětmi prožíváme dobu adventní.
Zpíváme si u adventního věnečku koledy, vyprávíme si, jak se těšíme
nejprve na Mikuláše a pak na Ježíška. Společně zdobíme školku našimi
výtvory, aby se nám i hostům u nás líbilo. Hrajeme si hry s čertovskou
tématikou, učíme se básničky pro Mikuláše. Zpíváme a tancujeme

třeba o Káče, jak se chtěla vdávat a brala si čerta,
který se jí líbil, protože byl bohatý a měl v pekle
teplo. Letos máme pro Mikuláše překvapení . V
naší školce budou totiž dovádět malí čertíci a
nevím, jestli se k nám vůbec ten opravdový
čert odváží přijít. Ve středu 16. prosince
připravujeme Vánoční besídku. Věříme, že se
nám čekání na Vánoce podaří prožít v radostné
atmosféře a děti se budou mít stále na co těšit.
Na závěr bych ráda pochválila rodiče
našich dětí
za to, jak nám pomáhají. Díky
jejich věcným sponzorským
darům můžeme vybavovat
školku novými hračkami,
snažíme se dobře zvažovat,
jaké hračky dětem koupit,
aby dětem přinesly nejen
radost, ale pomáhaly rozví-

jet jejich schopnosti a dovednosti. Peněz nikdy nebylo nazbyt, a proto dobře
rozmýšlíme, za co je utratíme. Letos jsme dlouho vybírali, až jsme z veliké
nabídky na internetu koupili dětskou kuchyňku, velmi oblíbenou stavebnici
Clics, auta a vyzkoušenou autodráhu i s autíčky. Děkuji touto cestou všem za
podporu, poděkování patří také všem, kdo se podíleli na Němčické šťopce,
jejíž výtěžek byl věnován na zakoupení kuchyňky do dětského koutku. Dík
patří také rodičům, kteří letos na podzim pomáhali při dokončování
úprav ve školce. Vím, že nechtějí být jmenováni, ale chci, aby věděli, že
si jejich ochoty
vážím.
Přeji všem čtenářům
našeho časopisu krásné svátky Vánoční,
hodně zdraví a štěstí
do nového roku a po
celý čas příští více
radostí než starostí.
- Věra Doležalová

Kulturní podzim

tady jsme se přesvědčili o tom, že se dá i dost přidat. 30.10. nás přivítal Přívrat
a 14.11. Strakov. I v těchto dvou vesnicích jsme pravidelnými hosty a vždy
jsme mile přivítáni a je o nás dobře postaráno.
A nastala derniéra 16.11. v Němčicích na domovské scéně. Toto
představení jsme si všichni náležitě vychutnali a snažili se podat co nejlepší
výkon, abychom tím poděkovali Vám všem, kteří nás podporujete svojí
návštěvou, přízní a potleskem. A věřte tomu, že reakce diváků po skončení
představení nás všechny hluboce dojala a jsme za ni vděční. Vždyť pro nás je
hraní v Němčicích vždy tím nejlepším zážitkem, protože tady jsou ti nejlepší
diváci. Pohádka skončila a my se budeme připravovat na další premiéru, která
by měla být koncem roku 2010.
Abychom viděli, jak to dělají profesionálové, zajeli jsme se podívat
na představení „Bláznivé nůžky” do divadla v Pardubicích. Všichni, kdo tuto
detektivní komedii viděli, jistě nelitují, protože jsme odcházeli v dobré náladě
a s pocitem příjemně stráveného večera. Ještě se někteří z nás 12.12.
zúčastnili v roli pomocníků při „Běhu kolem Zlatého pásku“.
V příštím roce pro Vás připravujeme 13.února již tradiční „Divadelní ples“, v březnu bude ve spolupráci se základní a mateřskou školou „Dětský
karneval“, 24.dubna přijede Divadelní společnost Opava s
„Operetními melodiemi“ a mělo by se uskutečnit ještě představení „S Pydlou v zádech“. Tady ještě nevíme přesný termín. A 19.června budeme pořádat již 3.potlach u Zlatého
pásku, kde jako host vystoupí skupina Poutníci. To je ve
stručnosti, co bylo a co bude. A na tomto místě bychom Vám
chtěli poděkovat, že svojí přítomností na našich akcích podporujete kulturní dění v Němčicích a dodáváte nám elán do
další činnosti. Vždyť v současné době je potřeba sejít se a
pobavit se a odreagovat se od každodenních starostí. A
pokud by se kdokoliv z Vás chtěl podílet na rozdávání dobré
nálady, přijďte mezi nás. Nestyďte se vyzkoušet si, jaké to je
být na té straně, která chce bavit lidi kolem sebe a bez ohledu na věk přijďte mezi nás.
Rok 2009 pomalu končí a my všichni bychom Vám
chtěli popřát radostné a pokojné prožití vánočních svátků s
Vašimi nejbližšími. Zapomeňme alespoň v těchto dnech na
problémy a starosti a užijme si klidu Vánoc. Do roku 2010 přejeme zdraví, pohodu a šťastné vykročení.
- Spolek divadelních ochotníků Šlégl Němčice

Po dovolených a divadelních prázdninách jsme se začátkem září
pustili s velkou chutí a zaujetím do příprav s plánovaným podzimním turné s
pohádkou „Jak to bylo s Růženkou“. První představení jsme sehráli v rámci
dne pro děti v Lubné již 18.9. V ten samý den jsme ještě stihli předávání
„Oskarlů“, tentokráte u manželů Chocholových na Podrybníku. Den to byl sice
nabitý, ale my jsme ho zvládli se ctí.
A potom to začalo – 3.10. Horní Újezd. Tady jsme si vyzkoušeli,
jaké je to hrát v přírodní scéně – před vjezdem do dvora u rodinného domu,
který byl však nádherně obrostlý popínavými růžemi, což se k naší pohádce
náramně hodilo. Naši nápovědu – Jirku Škeříka – jsme zamaskovali za
smuteční vrbou. Sice nám bylo dost chladno, ale odměnou nám byla velká
návštěvnost a potlesk diváků. A 17.10. přišla naše srdeční záležitost – Kozlov.
Každé představení tam je specifické a zvláštní a pro nás všechny moc příjemné a inspirující. K tomu všemu nám pomáhá fantastické publikum, které
nás vybičuje k velkým výkonům. Může se stát, že někdy něco zkrátíme, ale

IV. Němčická olympiáda
Dne 20. června 2009 v Němčicích nad Hanou jsme opět vyhráli.
Podle místních podmínek nám pořadatelé připravili následující
sportovní disciplíny :
malá kopaná
florbal
stolní tenis
stolní fotbal střelba
nohejbal
překážková dráha
další soutěže pro nesportovce

Němčáci (tak si říkají místní) nás srdečně přivítali a sportovce v průvodu za doprovodu místního orchestru a mažoretek slavnostně doprovodili na
sportoviště.
Této akce se účastnili naši občané v hojném počtu a obsadili čelní pozice ve všech uvedených disciplínách.
Veškeré klání doprovázel bohatý kulturní program, který vyvrcholil
všeobecnou zábavou a pompézním ohňostrojem.
V nočních hodinách nás čekalo loučení a odjezd domů.
Všem moc děkuji za perfektní atmosféru a reprezentaci naši obce.
- Miroslav Kadrmas

IV

Zima
Jídelníček pro sněhuláky
- Zmrzlá voda s ledovou tříští
- Mrkvová voda s ledem
- Průzračná voda se sněhem
- Sněhová polévka s ledovými kousky
- Strouhaná mrkev s polevou
- Sněhový dort s vločkami

1

Vánoce
Byl den před Vánoci, ale nespadla zatím ani jediná vločka.
Děti byly zklamané. Den uplynul moc rychle. Ráno děti
zdobily vánoční stromeček. Domem se linula vůně jehličí a
čerstvě napečeného cukroví, které maminka vyndala z
trouby a narovnala na tácek.
Pepík se vyklonil z okna a zpozoroval, že je venku velká
vrstva sněhu. To měly děti radost. Děti se vydaly si
zasáňkovat. Když se vrátily, tak se celá rodina sešla u
stolu, kde si dali večeři. Potom šli k nazdobenému
stromečku a tam si každý rozbalil svůj dárek, který dostal.
To bylo štěstí, to bylo radosti…
Kateřina Kladivová, 5.roč.

Co jsem se dozvěděl o sv. Barboře

Co jsem se dozvěděl o sv. Martinu

Vypráví se, že otec svaté Barbory byl bohatý turecký šlechtic, který
pečlivě střežil její ctnost. Nechal ji zavřít ve věži, kde měla sice
pohodlí, ale přece nebyla svobodná. Jeden její sloužící byl tajný
křesťan, pokřtil ji a dal jí kříž, který její otec stejně našel. Nechal jí
krutě mučit a potom jí sám popravil. Barbora cestou na popravu
utrhla větvičku, která rozkvetla, i když byla zima. Od té doby lidé na
svátek svaté Barbory trhají větvičky, které o Vánoc rozkvetou.

Narodil se v roce 316 a po smrti v roce 397 byl prohlášen
za svatého. Dětství prožil v Pavii.Legenda vysvětluje, proč
byly svatomartinské rohlíčky zakroucené, buď proto, že to
jsou podkovy koně svatého Martina a nebo proto, že Martin
měl macechu, která ho chtěla otrávit rohlíkem. Ještě když
byl hodně mladý, musel nastoupit do armády. Říká se, že
když byl ve městě, potkal žebráka, který ho prosil o teplo.
Martin u sebe nic neměl, jen vojenský plášť. Vzal meč a
rozsekl svůj plášť na půl. Polovinu dal žebrákovi a druhou
půlku si nechal. Poté v noci se mu ve snu zjevil Kristus. Přijal křest.Byl zvolen biskupem .Žil životem poustevníka a
většinu svého života prožil ve Francii. Jízdní vojáci uctívali
Martina jako svého ochránce a ochránce svých koní. Byl
patron kovářů a dalších řemesel .Považovali ho za
ochránce svých zvířat a
hlavně hus. Proto se pro
slavnostní chvíle krmily husy
[Martinské husy].

Pranostiky
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.
O svaté Barboře leží sníh na dvoře.
Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
Jakub Uma, Pavel Nepraš 4.roč.

Co jsem se dozvěděla o sv. Kateřině
Kateřina žila na počátku 3.a 4.století v Egyptě. Byla
křesťanka.Kateřina prosila císaře,aby věřil v jednoho boha.Byla
velmi moudrá, přesvědčila učence na křesťanskou víru.Za to byla
potrestán, kat ji chtěl mučit na kole,ale do kola uhodil blesk a zničil
ho.Nakonec byla sťata.Její mrtvé tělo andělé odnesli do kláštera
na hoře Sinaj. Na svatou Kateřinu se nesmělo příst ani dělat na
tom,co má kola.Také se konaly poslední zábavy před dobou
adventu.

Pranostiky:
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
Karolína Zolflová ,Pavla Kadrmasová, 4.roč.

Zima je když…
Mrznou nám uši, potřebujeme
rukavice, je led, bruslíme, máme
rýmu, sáňkujeme, stavíme
sněhuláky, pečeme cukroví, je
brzy tma, strojíme stromeček,
vyndáme
krmítko,
chodí
Mikuláš, blíží se vysvědčení,
vyrábíme věci na výstavu,
sněží, jsou holé stromy…

žáci ZŠ

Pranostiky
Na svatého Martina kouřívá
se z komína.
Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Martin a Kateřina na blátěVánoce na ledě.
Dominik Mikl
Jiří Šauer, 4.roč.

Co jsem se dozvěděl o sv. Mikuláši
Mikuláš se narodil v roce 280. Strýc který byl biskup, ho vysvětil na kněze. Po roce 313 bylo
křesťanství v tomto kraji zlegalizováno a Mikuláš se ujal své funkce. Z jeho života se vypráví spousta příběhů o jeho mravních hodnotách. Jeho nejlepší vlastnost byla štědrost. Dokladem toho je
např. příběh jednoho kupce, který se zadlužil tak, že mu Mikuláš vhazoval do pokoje dukáty. Jeho
kult se rozšířil z krajů na Balkáně až do východní Evropy, zejména mezi Slovanské národy. Pro jeho
štědrost ho milovaly také děti. Vystupoval jako jejich ochránce před nemocemi a neštěstím. V předvečer jeho svátku se těší na jeho nadělování.

Pranostiky:
Mikuláš splachuje břehy. O Svatém Mikuláši snížek často práší. Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
Jan Formánek, Jaroslav Kovář, 4.roč.

Zimní básnička

Co jsem se dozvěděla o sv. Lucii

Když začíná zima,
Společným znakem téměř všech světců bylo to, že ač za svého života trpěli za své křesťanské vyznání,
všechno je tam prima.
nikdy se ho nevzdali. To byl také osud Lucie, která žila koncem 2.století na Sicílii(Siracuca). Její víra však
Pak stavíme iglú,
byla velmi silná, její život ukončil kat bodnutím do jejího hrdla. Stalo se to 13.prosince 304. Její uctívání se
hrajeme na zimu.
rozšířilo z Itálie do Španělska a pak i do celé Evropy. Na obrazech byla malována z dýkou v hrdle, nebo
I když je opravdová zima,
jak drží mísu s očima. Legenda říká, že to jsou její vlastní oči, do kterých se zamiloval jí určený muž. Sama
iglú je taky prima.
si je vyloupla a poslala je na míse svému pánskému nápadníkovi. Tato pověst z ní udělala ochránkyni
zraku a pomocnici proti očním nemocem. V pozdější době si ji za svou patronku zvolili švadleny, krejčí, Když se jdeme ohřát domů,
kočí a další řemeslníci. Od dětství byla velmi zbožná, nechtěla patřit žádnému muži, jen Bohu a chtěla mu z okna vidíme hodně stromů.
Stavíme si sněhuláka,
zasvětit celý svůj život. S většinou křesťanských svátků jsou spojeny lidové obchůzky. Na sv.Lucii chodiHonza tátovi vždy mává.
ly ženy v bílém se zamoučeným obličejem. Kontrolovaly hospodyně, jestli mají před Vánocemi uklizeno.
Oni jsou i Vánoce,
Pranostiky
bývají dlouhé noce.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Na svatou Lucii jasný den-urodí se konopí a len.

Viola Jasanská, 4.roč.

Vánoční stromeček

Pavla Kadrmasová, 4.roč.

Proč se těším na Vánoce

Byla zima a z nebe se snášela jedna vločka za
druhou. Mrzne až praští. V chaloupce rodiny pomocného Jíry byla okénka mrazem jak vymalovaná. Blížily
se vánoce a Jíra přemýšlel, čím by své rodině udělal
radost. Nebyly bohatí, ale štěstí zatím jejich chaloupku neopustilo. Rozhodl se, že v lese uřízne aspoň
malý smrček, který by si potom všichni ozdobili
sušenými jablíčky a švestkami. Dlouho ten správnej
stromek nemohl najít. Nohy se mu propadaly v
závějích sněhu. A najednou ho uviděl - stál tam a
vypadal tak opuštěně, nebyl ani zachumelený. Jen konečky větviček stříbrně
zářil, jako žárovičky. To asi udělal mráz, pomyslel si Jíra. A už držel v ruce
pilku. Ale co to? Větvičky se rozezvonily jak na poplach. Zvoní mi v uších?
ptá se Jíra sám sebe. A chce znovu začít řezat. Vykopej mě, zvoní
stromeček, budu ti ozdobou a dárkem najednou. Kdo to mluví? ptá se Jíra a
sklání se ke stromečku. Ano, jsem to já, tvůj vánoční dárek - stromeček. Jíra
se tedy vrátil domů pro motyku. Nešlo to lehce, ale přece stromeček vykopal.
Přinesl ho domů a zasadil ho do hliněné nádoby. Všichni se nad jeho krásou
podivovali. A vůně jehličí naplnila celou chaloupku. Přišel Štědrý den a
stromeček zase zazvonil. Veselé Vánoce, Jíro,a hodné štěstí hodně štěstí.
Soňa Urbánková, 5.roč.

Já se těším na vánoce protože
budeme péct cukroví a budeme
vybírat náš vánoční stromeček. A
budeme taky zpívat vánoční
písně. A dáme mamce, tatínkovi,
babičce, dědečkovi a sestře hezké
dárky. Náš stromeček bude vonět
a budeme ho zdobit a mít prskavky. I na dárky se docela těším. Ale fakt se
nejvíc těším, až budu na Vánoce se svou rodinou, která mě má doopravdy
ráda. I na sníh se docela těším až budeme stavět sněhuláka a iglů a sáňkovat, bobovat a lyžovat i snouwbordovat, a budeme jezdit na bruslení. Vánoce
jsou moc hezké, když je slavíte s tím koho máte doopravdy rádi. A docela se
i těším na kapra kterého maminka udělá k večeři a bude krásné vonět a
provoní celou místnost. Zima a Vánoce jsou už blízko.
Soňa Urbánková, 5.roč.

Zimní radovánky
Když je zima, je i mráz,
velká nebo malá, je tu - fakt.
Jezdím na saních, všude padá sníh.
Stavíme si sněhuláka,
vypadá jak hrouda bláta .
Ježíšek na stromeček
nadělil nám zvoneček.
Ježíšek nám nosí haldu dárků
velkých jako sněhuláků .
Choď k nám každý rok,
budu hodný celý rok.
Jen mě ochraň před čerty,
nechci s nimi skončit v pytli.
Za chvilku už je jaro,
jsme zas o rok dál,
je to smůla jako mrak.
Jiří Šauer, 4.roč.

Pro chytré hlavičky
Sejde se Rumcajs s Mankou? Může postupovat jen po slovech, kde se napíše
–y,-ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po P. Políčka s nimi si vybarvi
barvou dle vlastního výběru.

!

Školní perličky z našich lavic
Co jsem se „naučil“ ve vlastivědě:
Ve vlasi věde sem senačil…
Hrad ve stř.Čechách je – václavák…
Praha ma čtiři sousedi…
Divadlo v Praze se jmenuje Rusalka…
Prachovské skály jsou z doby kamenné…
Pohoří v Čechách jsou - Terezín a Vltava…
Hl. město Polska je Vltava…
Znám město Usti nad dlabem…
Stojí tam hrad Karaštejn…
Města vých.Čech jsou Sytomiše, Světavy a Pardobyce....

Vzniká další divadelní spolek?

Byl jsem se podívat na nově budovaném areálu u fotbalového hřiště a to co jsem viděl je hrůza, kterou mohl dopustit pouze
člověk, který nemá ani kousek zodpovědnosti vůči svým spoluobčanům a sportovní veřejnosti. Rádoby výběrové řízení jistě nebylo
provedeno tak, aby to vyhovovalo jak po finanční stránce tak po
stránce kvality práce. Jděte se sami podívat jak se dá z fotbalového
hřiště udělat pole pro sázení brambor. Firma která tuto paseku způsobila není ani schopna dát věci do původního stavu a pak pan
starosta ve volném čase po nich uklízí to co oni zpackali, jen proto,
aby měl klid od lidí. I laik pozná, že práce je nekvalitní a firmu asi zajímal pouze finanční zisk. Trysky jsou hluboce zapuštěné a mám velké
obavy zda budou plnit svoji funkci tak jak by měly. Divím se, že toto
zastupitelé dovolili, ale nabízí se otázka, zda výběrové řízení nebylo
jen divadlo, ale přihrávka svým kamarádům na tučný zisk.
Něco podobného se stalo i s výběrovým řízením na
správce areálu, kde jsem byl také přihlášen. Na začátku prázdnin
jsem byl u pana starosty a bylo mi řečeno, že na tuto pozici jsou
pouze dva zájemci a to pan Provazník a já. Uzávěrka přihlášek byla
30.6 2009 a najednou se kde se vzal tu se vzal další zájemce a ten
rádoby výběrové řízení vyhrál. Myslím si o tom své a jistě nejsem
sám. Je to v Němčicích veliké divadlo a tak se bojím, že pravým
divadelníkům, kteří svoji práci dělají velmi dobře roste konkurence,
která víc než na lidi myslí na sebe.
- Josef Pokorný mladší (září 2009)

Hrob Antonína Šlégla
Letos to je právě 30 let, co byly na nově zřízený němčický hřbitov přeneseny ostatky trstenického rodáka a bývalého řídícího učitele v
Němčicích Antonína Šlégla. Takto o tom píše kronika Ochotnického
spolku v Němčicích:
“Dcera zesnulého, slečna Antonie Šléglová, dala v roce 1939 převézt ostatky
svého otce z litomyšlského hřbitova na
nový hřbitov do Němčic. Uložení
tělesných pozůstatků na místním
hřbitově se zúčastnil Spolek ochotníků s
Pěveckým kroužkem, žactvem a četným
občanstvem z obce. Byli přítomni i členové finanční stráže a četnictva. O nesmrtelné kulturní práci zesnulého pro obec
promluvil předseda spolku Josef Stránský z Němčic. Pěvecký kroužek zapěl
pohřební píseň. Za školní radu poděkoval za práci ve škole pan Josef Sedláček ze Člupku a po proslovu za
zpěvu hymny „Kde domov můj“ byla rakev spuštěna do hrobu. Neobvykle veliká účast při rozloučení svědčí o přízni a lásce občanů, jaké se
zesnulý v obci těšil.”
Je jen škoda, že člověk, který toho pro naši obec tolik udělal a měl k ní
takový vztah, že zde chtěl být i pochován, nakonec na hřbitově ani
náhrobek nemá. Když už byl původní náhrobek odstraněn, stálo by
možná by za uvážení nalezení jiného způsobu, jakým by bylo možné
vyjádřit A. Šléglovi úctu a vděčnost za jeho práci pro školu a obec.
.:FŠ:.

Život je vozík
Život je vozík
s veteší a krásou,
má mladé srdce
a hlavu bělovlasou.

Život je zkrátka takovej
a všechno k němu patří.
Za sluncem člověk klopýtá
a zhasne, než ho spatří.

Život je vozík,
ve dvou se lepší táhne,
čím víc se mládí ztrácí,
tím víc se po něm prahne.

Život je zkrátka takovej,
za smíchem pláč se skrývá,
zatím co druhý umírá,
jiný si štěstím zpívá.

Život je zkrátka takovej,
že sem tam něco bolí,
jarem jdeš s hlavou vztyčenou
a na podzim jdeš s holí.

Život je vozík
s veteší i krásou,
má mladé srdce
a hlavu bělovlasou.

Co je nového kolem R35

Koncem října tohoto roku nastala významná změna ve vývoji situace kolem vedení
silnice R35 v okolí Litomyšle. Nejvyšší správní soud na podnět soukromého
zemědělce Jana Vaňouse z Bohuňovic zrušil trasu R35 v sedmi katastrech (včetně
Lánů a Záhradi) v Územním plánu VÚSC Pardubický kraj.
Důvodem bylo to, že změna trasy, kterou na poslední chvíli prosadilo město Litomyšl, byla schválena nezákonně. Odsunutím trasy R35 až k hranici katastru Němčic
a s ním spojené změny vedení silnice k Vysokému Mýtu totiž nebyly součástí žádné z
projednávaných variant. Tato nová, takzvaná subvarianta, tak nebyla projednána ve
fázi konceptu a všichni zúčastnění neměli možnost se k ní vyjádřit.
Ať už byly pohnutky litomyšlských zastupitelů jakékoli, jejich jednání se teď obrátilo
proti nim. Chybu sice udělali krajští úředníci a ne oni, ale díky nim se musí sporná
trasa znovu projednat a to může stavbu této významné komunikace zbrzdit. Litomyšlští občané tak budou muset zbytečně snášet kritickou úroveň dopravy na silnici
35 procházející městem.
Pardubický kraj se sice bude snažit urychlit opětovné schválení, ale místo změny
územního plánu bude schvalovat novou trasu silnice kolem Litomyšle jako součást
takzvaných zásad územního rozvoje, jež územní plán víceméně nahrazují. Předběžný termín schválení byl stanoven na první čtvrtletí příštího roku, ale již teď je jasné,
že se určitě prodlouží minimálně o půl roku.
Je velice pravděpodobné, že nikdo neponese za své jednání následky. V prostředí,
kde rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky diktuje lobbing nebo osobní kontakty a ne
zákon, se lze velice snadno zbavit jakékoli zodpovědnosti.
.:FŠ:.

Tøíkrálová sbírka

V sobotu 9. ledna 2010 se v Litomyšli a přidružených obcích uskuteční již desátý
ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším
dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní v celé České repu-blice zapojuje přes 50 tisíc dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci ročně
nashromáždí částku přes 50 milionů korun. Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litomyšli
bude určen především na podporu terénní pečovatelské služby, zakoupení dalších
moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek do Půjčovny a provoz
Střediska respitní péče Jindra. Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně určena na
humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka probíhá podle standardních pravidel.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále
(mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka.
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, připomíná lidem radostnou
zvěst vánočních svátků a za laskavý příspěvek obdarovává všechny drobnou
pozorností. Tento finanční příspěvek se vhazuje do úředně zapečetěné válcovité
kasičky, opatřené charitním logem. Do Tříkrálové sbírky je možné přispět i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita
obdrží z této částky 27 Kč). Více o této sbírce také na www.trikralovasbirka.cz nebo
také na www.charita.cz.
Děkujeme i za Vaši pomoc!
- Markéta Bělohlávková, ředitelka Farní charity Litomyšl

Ètvrtek 31.12. od 1000 do 1700
Kulturní dùm Nìmèice

Silvestrovské váení
Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání
poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic v Nìmèicích

S p o r t

-

V o l n ý

è a s

bezpečností tratí a parkování, všem oddílům TJ Sokol za vyznačení tratí a
pomoc v prostoru startu a cíle, ochotnickému spolku Šlégl za předávání cen,
V sobotu 12.12.2009 se naše obec stala organizátorem prvního ročníku šipkařům za zajištění občerstvení pro pořadatele a zajištění šaten a prezenběhu okolo Zlatého pásku a slavnostního vyhodnocení Iscarex poháru 2009. tace závodníků, panu starostovi za operativní řešení nastalých problémů.
Středem veškerého dění se stal Kulturní dům a jeho okolí.Ve spolupráci s Datum příštího závodu je 11.12.2010. Doufám, že se také vydaří.
- Miroslav Kadrmas
Iscarex Team jsme připravili tratě 100m, 260m, 800m, 1450m a 5200m, které
vedou středem obce. Do závodu se přihlásilo 50 dětí a 92 dospělých. Dětské
kategorie se odběhaly od 10 hod. do 11 hod. Sledovat tento závod bylo
skutečným zážitkem.
Všechny děti běžely s plným nasazením a v cíli obdržely sladkou
odměnu. Při předávání cen panu starostovi asistovali dva klauni z řad našeho
ochotnického spolku.
Hlavní závod odstartoval v 11,30 hod. Start 92 závodníků a jejich běh byl
další nový zážitek, který Němčice zatím nepoznaly.
Odpolední dění se přesunulo na sál našeho Kulturního domu, kde proběhlo slavnostní předávání cen Iscarex poháru 2009. Součástí programu bylo vystoupení karatistů a břišních tanečnic.
Celá akce se vydařila, především díky všem, kteří obětovali svoje osobní volno a ochotně přiložili ruku k dílu. Jmenovitě děkuji SDH za zajištění

Vánoèní bìh okolo Zlatého pásku

\ STOLNÍ TENIS

Zde jsou uvedena průběžná umístění obou našich družstev :
Poř. Mužstvo
Utkání V R P K Zápasy Body
1. Vidlatá Seč A 10 9 1 0 0
99:45 29
2. M. Třebová C 10 9 0 0 1
90:41 27
3. Svitavy B
10 6 0 4 0
86:60 22
4. Vendolí A
7 5 0 2 0
54:49 17
5. Polička B
8 3 2 3 0
60:61 16
6. Polička C
8 3 1 4 0
57:63 15
7. Svitavy C
8 3 1 4 0
56:65 15
8. Němčice A
9 3 0 6 0
68:79 15
9. Morašice A
7 3 0 4 0
49:61 13
10. Korouhev A
7 2 0 5 0
38:59 11
11. Vidlatá Seč B
8 1 0 7 0
44:75 10
12. M. Třebová D
8 0 1 7 0
36:79
9

Po jarní a letní přestávce se nám naplno rozběhla
další sezóna ve stolním tenise. V letošním roce však k zápasům o mistrovské body nenastupuje pouze mužstvo Němčice A, ale díky dalším zájemcům
o registrovaný stolní tenis, bylo založeno mužstvo Němčice B.
V A-mužstvu hraje Vlasta Pirkl, Vašek Beneš , Petra Jasanská, Jirka
Škeřík ml., Milan Rössler - přestup z Řetové, Tomáš Flódr – přestup z Litomyšle. Za B-mužstvo hraje Pavel Beneš, Honza Crha, MUDr. David Večeřa,
Ing. Dan Novák a z A-mužstva jim mohou vypomoci Jirka Škeřík ml. a Petra
Jasanská.
A-mužstvo, díky umístění v minulé sezóně, kde jsme jako nováčci obsadili
krásné 3. místo, postoupilo do okresního přeboru. Zde si klade za cíl udržet
tuto soutěž a nepohybovat se v sestupových vodách (sestupuje 1, popř. 2
Utkání
mužstva). B-mužstvo hraje okresní soutěž a jejich cílem je nasát atmosféru Poř. Mužstvo
7
registrované soutěže o body a připisovat si občas nějaký ten bodík, ať již jako 1. Borová B
8
celé mužstvo, ale také při plnění procentuální úspěšnosti, jako jednotliví hráči. 2. Linhartice A
7
Více podrobností na www.pinec.info/htm/ v sekci Pardubický kraj/RSST 3. Litomyšl C
4. Polička D
6
Svitavy.
10
Stolní tenisté by touto cestou chtěli poděkovat místnímu Obecnímu úřadu 5. Linhartice B
7
za příspěvek, který byl poskytnut na materiálové vybavení a dále děkují za 6. Vendolí B
7.
M.
Třebová
E
7
možnost trénování a hraní mistrovských zápasů v sále kulturního domu v
8. Vidlatá Seč C
6
Němčicích.
7
S přáním hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2010 a s pozdravem 9. Morašice B
7
„Sportu zdar a pinci zvlášť“, zdraví všechny čtenáře Zlatého pásku hráči od- 10. Němčice B
dílu stolního tenisu TJ Sokol Němčice.

ZLATO Z ÚSTÍ
Ústí nad Labem 5. – 6. 12. 2009
Víkend 5. – 6.12.2009 proběhl v Ústí nad Labem ve
znamení Mistrovství České republiky v karate. Jednalo
se o dvoudenní turnaj. V sobotu startovali kategorie
juniorské a dorostenecké, v neděli žákovské. My jsme
do Ústí vyrazili v sobotu. Lenka Jůzová byla na základě
svých dobrých výsledků v průběhu celého roku nominována, jako jediný zástupce našeho oddílu, v kategorii
kumite juniorky do 59 kg. Letos měla v této věkové kategorii premiéru, loni
jsme ji mohli vidět ještě mezi dorostenkami.
Lenka měla ve své kategorii celkem deset soupeřek, což znamená čtyřkolový
systém soutěže. V prvním kole byla Lenka tzv. „free“ nasazená s automatickým postupem do dalšího kola. Zápasit tedy začala až ve druhém kole se
soupeřkou z Hradce Králové Martínkovou. Moc často se s touto závodnicí
nepotkává, takže to pro ni byla velká neznámá. Do zápasu vstoupila dobře, po
celou dobu měla mírnou převahu a celkem klidně vybojovala vítězství a po-
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- Václav Beneš

stup do dalšího kola, ve kterém se utkala s Nikolou Krátkou již v boji o postup
do finále. Obě závodnice se velmi dobře znají, střetávají se poměrně často a
většinou je to vyrovnaný boj. Dříve ve prospěch Nikoly, v poslední době má
navrch spíše Lenka. Lenka do zápasu vstupovala s mírnou obavou, kterou v
průběhu zápasu zahnala. Ve velmi pěkném zápase nedala své soupeřce šanci
a naprosto zaslouženě a s přehledem zvítězila 9:1 a mohla slavit postup do
finále.
Na finálový zápas nastoupila s absolutně neznámou tváří z pražského oddílu. Lenka byla po celou dobu lepší a udržovala si těsné bodové vedení, o
které v úplném závěru přišla kvůli napomenutí za pasivitu. Tím se zápas přehoupl do prodloužení, ve kterém si již Lenka nenechala vítězství vzít a s
přehledem vyhrála. Získala svůj již druhý titul Mistryně České republiky, tentokrát v juniorské kategorii.
Tímto výsledkem jenom podtrhla svoji dosavadní úspěšnou závodní dráhu.
Nadále zůstává v reprezentačním výběru a doufáme, že se jí takto bude dařit
i nadále. Letošní rok se jí podařilo získat i ocenění v soutěži O Pohár VČSke
jako nejlepší závodnici v juniorské kategorii.
Letošní nábor nám přinesl do oddílu nové mladé tváře. Doufáme, že se jim
bude dařit tak jako Lence a vyrostou z nich úspěšní závodníci.
- Jiří Kohák
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DC S.L.Z.A. Nìmèice

Novou sezonu jsme zahájili v září 2009. První kolo
se nezdařilo a tak zatím držíme smolné předposlední
místo. V prosinci se začína dařit a tak můžeme doufat,
že se bude opakovat loňský průběh a obsadíme
medailovou příčku.
Trénujeme pravidelně každý pátek od 19:00 h v klubu DC S.L.Z.A.
Zahájili jsme pořádání turnajů Němčická šipka, na které zveme
převážně neregistrované hráče. Informace o probíhajících turnajích získáte
na www.kadelex.cz. Budeme rádi, pokud se přijdete podívat a trochu nás i
povzbudit. Stále hledáme nové hráče. Rádi bychom rozšířili naši členskou
základnu. Proto, jestli se mezi vámi najde někdo, kdo by to chtěl zkusit
(nevadí, že šipky nikdy v ruce nedržel), odhoďte stud a přijďte mezi nás.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné vánoční svátky, pohodu a
zdraví v roce 2010.
- Za DC S.L.Z.A Němčice Miroslav Kadrmas
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Letošní šachovou sezónu jsme trochu nezvykle zahájili pauzou, neb je
lichý počet účastníků v naší Krajské soutěži východ. Do letošního ročníku se
zapsalo 11 družstev. Přesto jsme po prvním kole obsadili 6 místo s vyrovnaným skórem několika 0.
Ve druhém kole jsme doma přivítali k rozjezdu přijatelného soupeře,
družstvo Jiskry Litomyšl ,,C“. Zápas dopadl dle papírových předpokladů a po
soustředěném výkonu jsme zvítězili maximálním rozdílem 5:0, byť ve dvou
soubojích byl výsledek dlouho na vážkách. Vítězství si připsali Pěkník, Pail,
Jasanský, Racek a Kapoun.
K druhému zápasu, ve třetím kole jsme naopak my vyrazili do Litomyšle
k utkání s nepoměrně silnějším, vlastně dle průměru šachovnic (1863) k
nejsilnějšímu soupeři v naší KSV a to na palubovku TJ Jiskry Litomyšl ,,B“.
Zápas opět dopadl výrazným rozdílem, tentokrát v náš neprospěch 1:4. Po
slibném začátku jsme zbytečně ztratili bod na poslední šachovnici. Trochu
nečekaně jsme plně zabodovali na šachovnici s číslem 4. Na prvních třech
šachovnicích domácí postupně získávali převahu, kterou nakonec přetavili v
další body. Vítězství si připsal Racek a prohru naopak Pail, Jasanský, Myška
a Kapoun.
V třetím zápase jsme nad domácími šachovnicemi přivítali opět velmi
silné družstvo ŠK Svitavy ,,B“. Po vyrovnaném průběhu nakonec v náš
neprospěch rozhodla pro nás nečekaná porážka na první šachovnici, kdy velmi
dobře rozehranou partii nedokázal do očekávaného vítězného konce dovést
Pěkník, který se nevynucenou chybou připravil o jisté vítězství. Ale takový je
sport a pro šachy to platí rovněž. Vítězství si připsal pouze Myška, remízu Pail
s Rackem a porážku utrpěli Pěkník s Vrbickým.

Vzhledem k tomu, že jsme teprve ve třetině soutěže a většinu z nejsilnějších soupeřů máme za sebou, tak bychom měli ještě nějaké ty bodíky posbírat a své soupeře potrápit.
Tabulka po 4. kole
Poř.
1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Družstvo
Záp
TJ Jiskra Litomyšl "B"
4
Sokol Městečko Trnávka 4
ŠK Svitavy "B"
4
Lokomotiva Č. Třebová "C" 4
TJ Štefanydes Polička "D" 3
TJ Sokol Němčice
3
TJ Štefanydes Polička "E" 3
Lokomotiva Č. Třebová "D" 4
ŠK Svitavy "C"
3
TJ Štefanydes Polička "F" 3
TJ Jiskra Litomyšl "C"
3

1. Pekař V.
2. Šváb J.
3. Zeman L.
12. Racek J.
25. Pail M.
36. Myška Fr.
37. Jasanský K.
45. Pěkník M.
47. Kapoun M.

V
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0

R
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

P
0
1
1
1
0
2
2
3
2
3
3

Hodnocení jednotlivců
TJ Jiskra Litomyšl ,,B“
TJ Jiskra Litomyšl ,,B“
TJ Jiskra Litomyšl ,,B“
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Němčice

Body Skóre výher
12 18 : 2
18
9 13.5 : 6.5 12
9 13.5 : 6.5 12
9 11.5 : 8.5 10
7 10 : 5
9
3
8:7
7
3 6.5 : 8.5 5
3 3.5 : 16.5 3
1 4.5 : 10.5 4
0
4 : 11 2
0
2 : 13 2

4.0/4
4.0/4
3.0/3
2.5/3
1.5/3
1.0/2
1.0/2
1.0/2
1.0/2
- Josef Racek
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