
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak máme opět Vánoce před sebou a jeden rok za sebou.
Skoro bych řekl, že nějak rychleji než loni. Jaký byl letošní rok 2012?
Řekl bych, že žádný zázrak. Je určitě srovnatelný s rokem minulým. Ale mám
pocit, že realizovat některé, ne-li všechny věci a záležitosti, je zase o něco
složitější. Ale s tím se zajisté setkáváte i vy. Na jednoduchost a stručnost asi
můžeme a budeme muset vzpomínat již jen s nostalgií. Nekonala se ale zatím
naštěstí žádná velká tragédie, jak se nás o tom snaží přesvědčovat snad
všechna media. Tragickým ale lze nazvat pohled na vedoucí elitu naší
společnosti. Opravdu zůstávám kolikrát s pusou dokořán otevřenou a říkám si,
že to snad ani již nemůže být pravda . Mám z toho velmi nepříjemný pocit, že
nejde o občana a rozvoj společnosti, ale o maximální vlastní nebo skupinový
prospěch, ať to stojí cokoli a bez ohledu na okolí a ostatní. Otázkou zůstává,
zda je v tuto chvíli ještě možná legitimní změna za 20 let vypracovaného,
téměř dokonalého systému „odklánění“ státních prostředků. Těžko někoho
přesvědčíte aby se vzdal dobrovolně svého jistého a i kdyby, tak se obávám,
že přijdou jiní ještě hladovější a bezohlednější. Jsme v tom až po uši a světlo
na konci tunelu ne a ne se rozsvítit. Vrátíme se raději do naší obce a nebu-
deme si kazit předsváteční náladu kocourkovskou situací v naší společnosti.
Co se daří více či méně.
PPO I – Člupek
Zde se pomalu prokousáváme stavebním řízením. Stavební povolení, o které
žádají Lesy ČR na vodní díla, vydá vodoprávní úřad v Litomyšli. My jsme
požádali na naši část stavby (lávky a přejezdy) o vydání stavebního povolení
na stavební úřad v Litomyšli. Podle zcela nových informací s největší
pravděpodobností dojde k posunutí termínu realizace díla o 1 rok a i k jeho
rozdělení do dvou let. Předpokládaná realizace by byla tedy v letech 2014 a
2015. Proč? Byl vypracován podrobný harmonogram stavby, kde bylo zjištěno,
že při zahájení stavby v 5/2013 se to prostě do 10/2013 nedá vlastně stihnout.
Může např. přijít pár deštivých dnů a nedá se stavět, neboť podmínky pro vý-
stavbu a hutnění hráze jsou přesně stanoveny. 
Já osobně bych byl rád, aby bylo již hotovo a všechno za námi. Objektivně ale
musím konstatovat, že posunutí zahájení termínu stavby a její rozložení do
dvou let bude pro vlastní realizaci a dozajista i kvalitu provedených prací lepší.
Výhodnější to bude i pro obec, když si bude moci rozdělit financování do více
let a budeme mít i více času na vypořádání se se svými dosavadními závazky
a na přípravu financování naší části stavby.
Popravně řečeno já nemám rád když se na něco moc spěchá a kvaltuje,
obvykle ten konec může dopadnout i všelijak.
PPO Pudilka
Stručně řečeno – zatím u ledu. Výzva na podporu těchto aktivit měla být vy-
psána již letos na podzim ale nyní se mluví o termínu cca 5 – 6/2013. Bude
záležet na podmínkách, které budou pro tuto výzvu stanoveny. Podle posled-
ních informací poldr bez stálé vodní tůňky (což je náš případ) by nezískal
potřebný počet bodů. Uvidíme jak se celá situace okolo podpory těchto staveb
bude v příštích letech vyvíjet. Realizace tohoto poldru společně s obnovou
malé části rybníka na dolních Němčicích by měli představovat základní kame-
ny protipovodňových opatření obce. Tyto by měli být ve spolupráci se zeměděl-
ským družstvem doplněny dalšími agrotechnickými opatřeními.
Chodníky
Zhoř – stále postupujeme v přípravě dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí. Byl jsem společně s projektantem na zasedání „dokumentační
komise“ Pardubického kraje, kde jsme projednali výstavbu chodníku a způsob
zpracování projektové dokumentace. Po upřesnění technických detailů stavby

nám bylo přislíbeno kladné vyjádření. V dalším stupni PD (pro stavební řízení)
musíme ale vyřešit odvodnění silnice II/358 v místě novostaveb nad
hřbitovem, což vzhledem ke stávající situaci nebude úplně jednoduché a
proveditelné řešení bude zřejmě i dražší, než v tuto chvíli navržené.
Němčice od KD k čp. 115 – zde také připravujeme projektovou dokumentaci k
územnímu rozhodnutí. Neměli by tady být významnější problémy.
Další aktivity
Adaptace hasičské zbrojnice ve Zhoři
I zde se připravuje projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.
Společně s úpravou objektu připravujeme i úpravu „horního plácku“, konečně.
Na tuto akci se pokusíme získat dotaci z MAS Litomyšlsko nebo jiných zdro-
jů, možná z Ministerstva pro místní rozvoj, jestli nám ho do té doby nezruší.
Sportovně kulturní areál na Člupku
Máme zpracován pasport na tuto stavbu a po realizaci stavby pro-
tipovodňových opatření bychom rádi přistoupili k obnově celého areálu.
Snažíme se řešit i další potřebné věci jako je záchrana a využití roubené
hospody čp. 98, obnovu techniky pro údržbu obce a třeba také dopravní
značení v obci, atd.
Bohužel jsou i záležitosti, které přes naše neustálé urgence ne a ne se
pohnout. Jedná se o opravu opěrné zdi u čp. 37 v Němčicích (kamenná
hospoda) spojednou s výstavbou chodníku a podobně i s výstavbou opěrné
zdi na Člupku, zajištění svahu silnice II/358, kde má být také vystaven chodník
a veřejné osvětlení a rozhlas. Tady je vlastníkem a případným investorem Par-
dubický kraj a doposud nám bylo sdělováno, že mají důležitější stavby a úseky
na opravy a údržbu. Budeme se také snažit podporovat třídění odpadů v naší
obci a to umístěním dalších kontejnerů na separovaný sběr. Letos byly čtyři
nádoby umístěné u bytovky čp. 148 v Němčicích (1x žlutý, modrý, zelený i
bílý). Za separovaný sběr získáváme nemalou odměnu od společnosti EKO-
KOM, která výrazně snižuje cenu poplatku za TKO. Pro rok 2013 byl schválen
poplatek ve výši 515,- Kč/občana. V případě, kdybychom do tohoto systému
nemohli zapojit odměnu od EKO-KOMu (letos 104.000,- Kč) tak by poplatek
činil 625,- Kč na občana. Rozdíl je patrný a je vidět, že separace šetří naše
kapsy. Rezervy v naší obci ještě rozhodně jsou. Zamysleme se všichni. Ještě
bych Vás, občany, chtěl požádat v případě mobilních svozů nebezpečných a
velkoobjemových odpadů, abyste se snažili alespoň trochu ty věci oddělovat.
Není problém všechen uložený odpad odvézt. Opravdu nejhorší je se v jedné
homogenní hromadě přehrabovat, znovu třídit a nakládat odpady na auto k
odvozu. Je to dost nepříjemné a hlavně je to zbytečná ztráta času. Přitom stačí
z naší, vaší strany tak málo, jen to rozdělit na oddělené hromady a je to. Děku-
ji všem ochotným občanům.
Výměna oken a dveří do ZŠ a MŠ v Němčicích
Bezesporu letošní nejvýznamnější investiční akce v naší obci. Celé to stálo i
s vyvolanými prácemi (vyzdění zádveří v MŠ a posunutí schodiště v ZŠ) cca
1.150.000,- Kč. Myslím, že práce proběhly dobře a v odpovídající kvalitě až na
ojedinělé prohřešky jednotlivých montážníků, ale tomu se lze asi těžko vy-
hnout. Na druhou stranu musím ocenit, že dodavatelská firma nám vyšla vstříc
se splatným kalendářem dle našich možností.
Bioplynová stanice a teplovod
Na jaře letošního roku byla uvedena po zkušebním provozu do provozu
trvalého bioplynová stanice v Němčicích. Po počátečních problémech se situ-
ace dostává pomalu do nějakého standardního stavu. Díky zápachu se začala
řešit i letitá ekologická zátěž tzv. „černé moře“, jak přes odbor životního
prostředí v Litomyšli, tak i v rámci pravomocí České inspekce životního
prostředí. Stále se monitoruje celková situace a dle výsledku následně zpra-
covaného posudku bude vypracována projektová dokumentace na finální
úpravu této lokality tak, aby nezatěžovala své okolí. Pro nás otevřenou otáz-
kou zůstává ještě provoz velké techniky, hlavně po našich místních komu-
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96/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den 19.9.2012
(7,0,0)
97/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o navýšení kapacity
Základní školy a Mateřské školy Všeználek, Němčice 114 ze stávajících 50-ti žáků na 60
žáků v nejbližším možném termínu. (7,0,0)
98/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova na Pardubický kraj na akci: Adaptace hasičské zbrojnice v Němčicích,
Zhoři na společenskou místnost a knihovnu (7,0,0)
99/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o navýšení kapacity
školní jídelny v Němčicích z 90 na 100 jídel denně. (7,0,0)
100/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den 26.9.2012
(7,0,0)
101/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace od Par-
dubického kraje evid. č. smlouvy: OŠKT/12/42089, ve výši 5.000,- Kč jako odměnu peda-
gogickým pracovníkům ZŠ a MŠ Všeználek, Němčice 114, za rozvoj environmentálního
vzdělávání, výchovu a osvětu (7,0,0)
102/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2009005/VB/1 pro kabelovou přípojku NN pro novostavbu RD na p.p. 1696/9 v
obci Němčice, k.ú. Němčice u České Třebové za náhradu 1.000,- Kč (vč. DPH) (7,0,0)
103/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky
obce Němčice č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního před-
pisu ze dne 31. 8. 2011, neboť již neodpovídá současným platným předpisům. (7,0,0)
104/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci pro fotbalový oddíl TJ Sokol
Němčice na jeho činnost ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování do 31.12.2012.
(7,0,0)
105/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci pro hokejový oddíl TJ Sokol
Němčice na pronájem zimního stadionu ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování
(7,0,0)
106/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice neschvaluje odprodej obecních pozemků č.
1534, 358/1 a části 358/2 na Podrybníku v Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové.
Zmiňované pozemky je možné pronajmout za cenu obvyklou, tj. 10,- Kč/rok. (7,0,0)
107/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice trvá na znění původní smlouvy, proto tedy ruší
svá usnesení č. 93/2011 ze den 31.8.2011 a 129/2011 ze dne 9.11.2011 o schválení
prodeje p.p. 346/2 v Němčicích Zhoři, k.ú. Zhoř u České Třebové žadatelce. (7,0,0)
108/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na věcné vybavení v roce 2013 pro SDH Němčice na Pardubický
kraj. (7,0,0)
109/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání návrhů na zahájení
exekučních řízení na základě vydaných soudních Platebních výměrů č. j. 107 C
113/2010-11, č. j. 107 C 117/2010-10, č. j. 107 C 116/2010-10, č. j. 107 C 114/2010-10,
č. j. 107 C 112/2010-11. (7,0,0)
110/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení a provozu profilu
zadavatele pro obec Němčice a plnou moc k jejímu provedení (7,0,0)
111/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na
separovaný odpad č.: OS 2012 200 00475, výpůjčka celkem 4 kontejnerů, po jednom na
barevné a bílé sklo, papír a plast. (7,0,0)
112/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice ruší usnesení č. 61/2012 ze dne 13.6.2012 z
důvodu schválení nového využití dotace Pardubickým krajem a zaslání nové smlouvy.

(7,0,0)
113/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
Programu bnovy venkova (DŽPZ/12/41145) ve výši 100.000,- Kč na akci: Výměna oken
a dveří na ZŠ a MŠ v Němčicích (7,0,0)
114/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den 24.10.2012
(5,0,0)
115/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice ruší své usnesení 103/2012 ze dne 26. 9. 2012
z důvodu neplatného postupu při zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne
31.8.2011 (5,0,0)
116/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,
kterou se ruší OZV č. 1 ze dne 31. 8. 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, neboť již neodpovídá současně platným
předpisům. (5,0,0)
117/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo změnu využití dotace z POV od Par-
dubického kraje na rok 2013, využití na: Obnova veřejného prostranství a zeleně v
Němčicích (5,0,0)
118/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o dotaci na MAS Lito-
myšlsko na akci: Adaptace hasičské zbrojnice ve Zhoři na společenskou místnost a kni-
hovnu, včetně úpravy okolí (5,0,0)
119/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 2 jasanů a 2 ovocných stromů
u silnice II/360 od Němčic směrem na Litomyšl. Předepisuje se náhradní výsadba 4
stromů (5,0,0)
120/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo termíny setkání s občany v Němčicích
dne 14.11.2012 od 17.00 hod. na sále Kulturního domu v Němčicích a ve Zhoři dne
15.11.2012 od 17.00 v restauraci ve Zhoři (6,0,0)
121/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo realizaci parkových úprav v centru
obce Němčice dle projektu: Obnova zeleně v centru obce Němčice z října 2012 (6,0,0)
122/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo kupní smlouvu na odkup p.p. KNč.
156/1 o výměře 48 m2, 156/2 o výměře 110 m2, 156/3 o výměře 385 m2 a p.p. Pkč. 340/40
o výměře 1.852 m2 za celkovou cenu 20.388,- Kč, vše v obci Němčice, k.ú. Němčice u
České Třebové (6,0,0)
123/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo kupní smlouvu na odkup části p.p. 114
o výměře 85 m2 nově označenou 114/2 za cenu 23,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu
1.955,- Kč, vše v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové (6,0,0)
124/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č. 3 obce
Němčice (6,0,0) 
125/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den 28. 11.
2012 (5,0,0) 
126/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem hasičské zbrojnice ve Zhoři
p. Jaroslavu Doležalovi na období od 1.12.2012 do 31.3.2013 za cenu nájmu 1.000,- Kč.
(6,0,0)
127/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo poplatek za odvoz, třídění a ukládání
odpadů v roce 2013 ve výši 515,- Kč/občana/rok (vč. DPH) (6,0,0)
128/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. (6,0,0)
129/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice v souladu s § 13 zákona č. 250/200 Sb., ve
znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2013 do 
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nikacích. Zemědělská výroba čas od času zatěžuje své okolí ne přímo příjem-
nými důsledky, čemuž se ale zřejmě ani v budoucnu nevyhneme. Společně s
představiteli družstva je, jak předpokládám, budeme i ku prospěchu života v
naší obci řešit.
Pozitivním přínosem pro naši obec by měla být výstavba teplovodního kanálu
od bioplynové stanice k objektům MŠ a ZŠ. I zde jsme se nevyhnuli obvyklým
stavebním potížím při stavbě kanálu. Byly tam i nějaké technické potíže, které
se daří postupně odstraňovat (např. potíže ovládání topení v MŠ). V tuto chvíli
dobře funguje topení v ZŠ. Topení v MŠ bude dořešeno v lednu 2013.
Vytápění odpadním teplem by mělo přinést obci cca 20 % úspor oproti stáva-
jícímu vytápění plynem. Tento systém je ponechán v záloze pro případ potře-
by.
V této souvislosti ještě zmíním oddělení topení bytu v ZŠ od vlastního objek-
tu ZŠ. Očekáváme opět nemalou úsporu v nákladech na topení ZŠ a přehled-
nější, prokazatelnější platby za topení v bytě ZŠ.
V naší obci proběhli i další více či méně významné akce, o kterých jsme si
mohli obvykle přečíst články na stránkách našeho zpravodaje. Myslím, že akce
uskutečněné v posledních dnech byly velmi příjemné a vydařené, namátkou
jmenuji: rozsvícení stromku v Němčicích, koncert v kapli, akci pro rodiče s
dětmi v ZŠ, divadelní představení v sále kulturního domu. Nemohu nezmínit i
tradiční Silvestrovské vážení 31. 12. 2012. Všem těm, kdo se na přípravě a
realizaci těchto, ale i jiných akcí podíleli, patří opravdu velké poděkování.
Co nás očekává v roce 2013
Budeme pokračovat na již vícekrát zmiňovaných a rozpracovaných akcích stej-

ně jako v letošním roce. Dlužni zůstáváme doposud nerealizované stavební
pozemky u hřbitova a třeba nedořešené propojení obecního rozhlasu mezi jed-
notlivými částmi obce. Budeme pokračovat v realizaci parkových úprav v cen-
tru obce, za zvážení stojí např. instalace „radarů na příjezdech do obce a obno-
va a doplnění dopravního značení. V poslední době také řešíme pro obec
velmi závažnou věc, a to je existence a rozsah služeb poštovního pracoviště v
obci. Situace je velmi nepřehledná a to, zda se rozhodneme správně, se ukáže
až s odstupem času. Skutečností ale je, že na tuto záležitost doplácejí přede-
vším naši občané. Představitelé pošty nám nabízejí umístění poštovního pra-
coviště do oddělené místnosti v místní prodejně Konzumu, které by bylo v
rozsahu 3 – 5 hodin denně obsluhováno proškolenými zaměstnanci Konzum.
Toto pracoviště by bylo možné zřídit nejdříve za půl roku. Ale co se bude dít
těch 6 měsíců, nám nebylo závazně řečeno. Omezení provozu stávajícího pra-
coviště, případně dočasné uzavření, jak tomu již bylo, odůvodňuje zástupce
Pošty tím, že nemají personální kapacitu ??!! A pak se v tom vyznejte. Věřím
a doufám, že naše úloha a konečné rozhodnutí v této věci bude pro naše
občany dobré a přijatelné.
Dost již práce. Blíží se nejhezčí svátky v každém roce bezesporu dětmi
nejočekávanější a tak se těšme na jejich příjemné a pohodové prožití.
Přeji všem spoluobčanům do roku nového, roku 2013 alespoň trochu toho
štěstíčka a hlavně zdravíčka.

- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice
P.S: Konec světa se nekoná, neboť Mayům při stavbě kamenného kalendáře
došel prý kámen! ? 



Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 28.11.2012 usnesením č.
128./2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších před-
pisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Němčice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočas-
ná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpoví-
dající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí  515,-  Kč a je tvořena:
a) z částky 265,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu čini-
ly: 247 220,- Kč  a byly rozúčtovány takto: Náklady 416.640  děleno 930  (počet osob s
pobytem na území obce 921+9 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 448,- Kč. Z
této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-
Kč. 
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k indi-
viduální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný vždy
nejpozději do 30. dubna  příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově
nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splat-
ný do 30  dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který se dlouhodobě alespoň 1 rok nezdržuje na území obce.
b) poplatník, který je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo který je umístěn v ústavu
sociální péče, zdravotní péče nebo podobném zařízení např. dětský diagnostický ústav
(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P má úlevu ve výši 50%
(3) Pokud poplatník dle článku 2 odst.1 písmene a) je současně poplatníkem dle čl. 2
odst.1 písmene b), hradí místní poplatek jedenkrát

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obec-
ní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů  ze dne 6.12.2007.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

Obecně závazná vyhláška obce
Němčice č. 1/2012 kterou se

zrušuje obecně závazná
vyhláška obce č. 1/2011

Zastupitelstvo obce Němčice se usneslo dne 24. 10.
2012 usnesením č. 116/2012 vydat podle ust. § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku. 

Čl. 1
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Němčice č.
1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj a jiné technické herní zařízení ze dne 31.
8. 2011 

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 12. 2012 

pokračování ze strany 2
schválení rozpočtu obce na rok 2013, schvaluje měsíční
výdaje ve výši 1/12 ročních výdajů roku 2012. Předpoklad
schválení rozpočtu do 28.2.2013. (6,0,0)
130/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpoč-
tovou změnu č. 4 (6,0,0)
131/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odprodej
požadovaných pozemků, pozemky budou zaměřeny a po
upřesnění opětovně předloženy Zastuptelstvu obce
Němčice ke schválení.(6,0,0)
132/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo plán
zimní údržby 2012 -2013 (6,0,0)
133/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozdělení
vánočního příspěvku 2012 dle předloženého návrhu sociál-
ním výborem (6,0,0)
134/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu
o sdružování prostředků na nákup výměného fondu pro kni-
hovny v regionu Pardubice uzavřenou na dobu určitou od
1.1.2013 do 31.12.2013. Příspěvek byl stanoven ve výši 2,-
Kč na občana, tedy v celkové výši 955x2 = 1.910,-Kč (6,0,0)

135/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příkaz k
provedení inventury 2012 ke dni 31.12.2012 v termínu od
1.1. do 31.12.2012 a jmenný seznam složení inventárních
komisí. (6,0,0)
136/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zrušení
usnesení č. 66/2012 a 67/2012 ze dne 13.6.2012 z důvodu
odložení realizace akce: Poldr - Pudilka (6,0,0)
137/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zrušení
usnesení č. 98/2012 ze dne 19. 9. 2012 z důvodu změny
využití dotace z POV Pardubického kraje, změna na
parkové úpravyv Němčicích. (6,0,0)
138/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo mimořád-
ný příspěvek v těžké životní situaci rodině Javůrkových z
Němčic ve výši 5.000,- Kč. (6,0,0)
139/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem
pozemků č. 1534 a 358 a části p.p. 358/2, tak aby nebyla
omezena přístupnost za nimi ležících dalších pozemků ve
vlastnictví jiných fyzických osob, pronájem na dobu neurči-
tou s roční výpovědní lhůtou za cenu 10,- Kč/ročně. (6,0,0)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)    - OZ



6. výzva z k příjmu žádostí o dotaci
MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v měsíci prosinec, po vyhlášení
výzvy k předkládání žádostí o dotaci, je možné konzultovat připravované
žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh. Ke konzultacím je
nutné se vždy dopředu telefonicky objednat. Příjem žádostí o dotaci se
očekává ve dnech 6.1. – 18.1.2012. Veškeré informace budou uveřejněny včas
na internetových stránkách www.mas-lit.cz.

Podání žádosti o dotaci do PRV – projekty spolupráce 
–„Putování historií a časem“

MAS Litomyšlsko ve spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS Region
Kunětické hory podali v říjnu 2012 žádost o dotaci na projekt spolupráce –
„Putování historií a časem“. Jedná se o vytvoření informační brožurky, ve které
budou zaneseny zajímavé turistické cíle. Tato aktivita bude spojena i se soutěží
pro děti. Výsledky hodnocení budou vyhlášeny v březnu 2013. 

Projekt Finanční gramotnost -
"Platím, platíš, platíme, co z toho nám zůstane?"

MAS Litomyšlsko ve spolupráci se společností Partners vytvořila projekt, jehož
cílem je realizovat řadu seminářů pro žáky základních a středních škol regionu,
díky kterým budou dětem a studentům předány informace o základech hospo-
daření s penězi. Semináře jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol  a pro
studenty 3. ročníků středních škol. Semináře budou lektorsky zajištěny
manažerem společnosti Partners, který tuto aktivitu provádí v rámci spolupráce

s MAS Litomyšlsko. Samotná realizace seminářů proběhne v roce 2013. Na
prosinec roku 2012 je plánován také seminář pro veřejnost, další informace o
semináři získáte na www.mas-lit.cz nebo na tel.: 733 705 320. Seminář je
bezplatný. Zveme tímto na seminář všechny obyvatele regionu, kteří se chtějí
naučit jak lépe hospodařit s penězi.Projekt Personální poradenství - "Zpět na
trh práce"MAS Litomyšlsko plánuje realizovat projekt, který má za cíl pod-
porovat takové cílové skupiny obyvatel, které mají obtíže najít pracovní místo
nebo plánují změnu dosavadního pracovního místa. Ideou tohoto projektu je
nabídnout služby obyvatelům regionu, kteří skutečně pracovat chtějí, ale potře-
bují poradit při hledání práce – (jak lépe napsat životopis, jak vyhledávat pra-
covní místa, jak ohodnotit svoji kvalifikaci na pracovní místo, jak vystupovat při
pracovním pohovoru). Projekt by měl být financovaný s finanční podporou Par-
dubického kraje z Programu obnovy venkova. Cílovou skupinou projektu jsou
mladí lidé po škole, maminky po mateřské dovolené, lidé ve věku 50+ a ostat-
ní obyvatele regionu. Semináře budou realizovány v případě schválení dotace
na celém území regionu MAS Litomyšlsko v roce 2013. 

Příprava integrované strategie území MAS Litomyšlsko
MAS Litomyšlsko začala zpracovávat strategický dokument s názvem „inte-
grovaná strategie rozvoje území“ V tomto dokumentu budou stanoveny
konkrétní cíle, priority a oblasti, do kterých by měly být směřovány dotace
rozdělované prostřednictvím MAS Litomyšlsko v letech 2014 – 2020. Příprava
strategického dokumentu podle stanovené osnovy již začala, byl sestaven pra-
covní tým, který se bude podílet na jeho přípravě spolu s kanceláří MAS Lito-
myšlsko. Tento dokument nebude připravován „od stolu“, naopak, měl by maxi-
málně zohledňovat potřeby a přání obyvatel z území působnosti MAS Lito-
myšlsko. MAS Litomyšlsko bude proto usilovat o co největší zapojení všech
obyvatel regionu do přípravy tohoto strategického dokumentu, a to prostřed-
nictvím dotazníkového šetření v území, setkávání s občany nebo řízenými
rozhovory se zástupci měst, obcí, svazků obcí, podnikatelů, zemědělců,
neziskových organizací, škol a dalších subjektů. Více o možných způsobech
zapojení se do přípravy dokumentu naleznete na webových stránkách MAS
Litomyšlsko www.mas-lit.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace o
přípravě integrované strategie rozvoje území.  

Srdečně zveme občany na

XIXIII . . TTradièníradièní
Obecní plesObecní ples

který se koná

v sobotu 26.1.2013
v Kulturním domì v Nìmèicích

k tanci a poslechu hraje  MEDIUM

Předtančení: Taneční skupina Scarlett
Tradičně netradiční vystoupení němčických sólistů

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

2.3. 14:00 SZMKT Němčická šťopka

K u l t u r n í  d ù m

29.12. 8:00 Sokol Turnaj ve stolním tenise - registrovaní
29.12. 14:30 Sokol Turnaj ve stolním tenise - neregistrovaní
31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovské vážení
26.1. 19:00 Obec 12. Tradiční Obecní ples
15.2. 19:00 Ochotníci 12. Divadelní ples

Obecní poplatky v roce 2013
TKO 515,- Kč na osobu

PES 80,- Kč první pes
120,- Kč každý další pes

HROBY 370,- Kč za jedno hrobové místo
740,- Kč za dvě hrobová místa

VODNÉ 25,- Kč/m3

STOČNÉ 24,- Kč/m3
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V sobotu 31.12. od 1000 do 1700

se v Kulturním domì v Nìmèicích

koná jubilejní ètyøicátý roèník

S i l v e s t r o v s k é h o   v á � e n í

Záznamy z minulých vážení k nahlédnutí
Vážní lístky na vyžádání    

Kuchyò v provozu  

poøádá Spolek pro zachování místních kulturních tradic 
v Nìmèicích



Spoleèenská kronika

Program naší činnosti jsme zahájili valnou
hromadou, která následně přešla v
posezení při kytarách. Druhou letošní akcí
byl 11. Divadelní ples. Hlavní předtančení
jsme zadali skupině RYENGLE Pardubice,
která své vystoupení zakončila krásným
kankánem. Tanec udělal dojem hlavně na
mužskou část publika. Týden po plese si
herci zopakovali texty podzimního divadla a

vyrazili na tradiční turné. Projeli jsme Přívrat, Strakov, Lubnou, Dolní Dobrouč,
Kozlov a zakončili turné dernierou v Němčicích. Sály byly opět většinou vypro-
dané a diváci odcházeli spokojení. 

V dubnu nás již podruhé navštívili herci a zpěváci z Opavského divadla s
krásnými operetními melodiemi. V květnu jsme absolvovali dvoudenní zájezd,
a navázali tak po 22 letech na tradiční zájezdy pořádané Němčickými hasiči a
drobnými provozovnami. Odpočinout si a pobavit se s námi vyrazilo 45 lidí.
Hned po návratu jsme začali vybírat trasu a ubytování na příští rok.

V červenci uspořádali společnou oslavu tři ochotníci, kteří se dožili význam-
ného životního jubilea. Jako už tradičně jsme my ostatní připravili jubilantům
program a řádně s nimi jejich významný den oslavili. 
V létě jsme nabrali dech a nové síly a začali připravovat novou hru. Bóďa Vyt-

lačil vybral hru Doba kamenná. Protože se nám nepodařilo zajistit kostýmy a
kulisy z půjčovny, museli jsme si je nechat ušít a namalovat. Tento problém
silně zasáhl do našeho rozpočtu, náklady stouply víc než dvojnásobně proti
letům minulým. Neodradilo nás to a premiéru jsme odehráli 30. listopadu,
reprizu pak 1. prosince. Přestože jsme trochu změnili žánr, divadlo mělo
úspěch a sál byl opět vyprodaný.

Dovolte, abych Vám jménem celého spolku popřál šťastné, veselé a
pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
osobních úspěchů.
Ještě Vás zvu na 12. Divadelní ples, který proběhne v pátek 15. února. K tan-

ci a poslechu bude hrát kapela Vepřo, knedlo, zelo. Divadelní ples pořádáme
hlavně pro občany Němčic, proto přijďte všichni, kdo se chcete dobře pobavit.

- V.Kodytek

Pøichází  období  hodnocení  konèícího roku

Adventní koncert v kaplièce
Již druhým rokem jsme se sešli s přáteli dobré hudby v naší němčické

kapličce.
Ten, koho neodradilo mrazivé počasí si jistě přišel na své. Průvodní slovo

pana sbormistra nepostrádalo vtip a humor a výběr skladeb byl velmi dobrý. Je
velmi povzbudivé, že nás přišlo o něco více, než loni a tak si myslím že se
blýská na lepší časy. Jsem ráda, že byla započata velmi pěkná tradice a je teď
jenom na nás, jestli si ji dokážeme udržet. Ten, kdo jednou okusí, že je dobré
chvíli se zastavit, pozvednout hlavu od všedních starostí, zamyslet se nad tím,
co je a co není důležité – jistě najde hodinku, ve které bude mít čas naslouchat
dobré hudbě. - V.D.

Pšenice a vdìènost vyrostou  jen na úrodném poli…

Také jste byli 2. listopadu „Na dušičky“ v domě Na nebesích? Vzpomínáte si
na slova, která jsou v úvodu mého příspěvku? Asi mi dáte za pravdu, že to byl
nevšední zážitek ve všední den. Podělím se s Vámi o své pocity.

Bylo pozdní páteční odpoledne zalité sluncem a také vítr se pro tuto chvíli utišil. Na svahu
zahrady za domem se pomalu tvoří hloučky lidí. Poznávám mezi nimi známé tváře lidí, které
ráda  potkávám. Jaké to asi bude,co se dozvím z úst kněze Zbigniewa  Czendlika, než budou
posvěcena Boží muka? Konečně začínáme. Příchod duchovního je prostý všech okázalostí a
průvodní slovo nepostrádá vtip a smysl pro humor. U Božích muk můžeme slyšet, že je dobré,
když člověk umí pozvednout své oči vzhůru, že se nemáme za co stydět, když máme dar víry
a že život lidský ubíhá tak rychle a my pro samé „důležitější“ starosti nestihneme včas říci svým
nejdražším – Jsem rád, že Tě mám. Potřebuješ pomoci? Mám Tě rád. Odpusť mi … A najed-
nou je pozdě.

Slova, která se k nám nesla z míst, kde stojí nová Boží muka, pohladila  po duši všechny
přítomné. Všední den se mi  proměnil v nevšední kouzlem slova, které padlo na úrodnou půdu.
A tak končím slovy, která jsem si zapsala do paměti a raději také do sešitu, protože z mé
brožované paměti občas list vypadne. A těchto slov by bylo opravdu škoda, kdyby upadla v
zapomnění.

Spěchejme milovat lidi, neboť rychle odcházejí… - V.D.

Na podzim
hhgg

se v naší obci narodili
Hubinka Filip Člupek
Tkadlečková Kristýna Němčice
Varadínková Sára Němčice

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let

Halada Viktor 92 let Němčice
Zindulková Marie 80 let Němčice
Marek Lubomír 80 let Němčice
Vlk Jaroslav 75 let Němčice
Suchánková Eva 65 let Člupek
Ing. Lorenc Josef 65 let Němčice
Provazníková Stanislava 60 let Člupek
Rozlívková Zdeňka 60 let Zhoř
Přívratská Eva 60 let Zhoř
Hájek Josef 60 let Němčice
Sedláček Jaroslav 60 let Zhoř

jsme se rozloučili
Vavřínová Zdeňka Člupek
Suchánek Jan Člupek
Seifert Josef Zhoř

hhgg



Likérkošt 2012
Tak máme za sebou první ročník Likérkoštu. Musím po pravdě říci, že dojmy
z něho mám smíšené. Zpočátku to vypadalo, že budeme muset soutěž zrušit,
protože zájem byl nulový. Nakonec se sešlo alespoň 6 vzorků, čímž byla
splněna interní podmínka, že vzorků musí být více, než připravených diplomů
a hodnocení mohlo začít. Vzhledem k počtu vzorků byly všechny likéry
ponechány ve společné kategorii, také bylo operativně upraveno koštovné na
polovinu (tj. 40 Kč).
Celá jedna polovina přihlášených vzorků byly ořechovice, zbývající pak vše-
hochuť. Po šesté večer byla soutěž uzavřena a provedeno vyhodnocení. 

Výsledky Likérkoštu 2012
1. Šauer František Ořechový likér 40% (6)
2. Strážnický Jan Rybízový likér 20% (1)
3. Pavlišová Zdenka Med+citron+pomeranč 35% (3)

Přestože se první ročník nemůže pochlubit velkou účastí, musím konstatovat,
že přihlášené likéry byly velmi kvalitní. Doufám proto, že příští ročníky budou,
podobně jako u Němčické šťopky, obesílány vzorky v hojnějším počtu.

Vzorky z Likérkoštu bylo možné ochutnat ještě 2.12. v “Domě na Nebesích”
na adventní výstavě.
Celkový výtěžek akce nebyl velký, necelých 700 Kč, ale na druhou stranu při
pouhých 10 odevzdaných Hodnotitelských listech a několika málo dalších
návštěvnících, kteří přišli jen posedět, to není výsledek zanedbatelný. A to
ještě máme podstatnou část vzorků k rozprodání.

Nìmèická štopka 2013
Likér košt tedy skončil a je třeba se připravit na Němčickou šťopku. Ta příští
byla naplánována na 2.3.2013. Doufám, že tento ročník bude co do počtu
vzorků opět lepší než ten minulý a že nám konečně bude přát počasí (=venku
bude aspoň metr sněhu), protože to vypadá, že pěkné počasí návštěvnosti
těchto akcí příliš nesvědčí. A že by účast mohla být dobrá (hlavně  jabkovice
a kalvadosy), je nabíledni, protože úroda jablek byla letos hojná (někde visí
na stromech ještě dnes). 
To je ale zatím poněkud zdálená budoucnost. Pro teď přeji místním “paličům”
ať jim to kape v palírnách a pálenka ať je ještě lepší než ty minulé. 

PF 2013
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v roce 2013. Ať se vyplní Vaše plány a ať se alespoň těm šťastnějším
z nás podaří dodržovat novoroční předsevzetí.
Ponechme na chvíli stranou různé konce světa a podobné světodějné
události, kterými nás zásobují sdělovací prostředky a užívejme si života v
kruhu svých blízkých. Když se o sebe dokážeme postarat my sami, svět se  i
bez našeho přispění dozajista o sebe také sám postará.

- F. Šauer,  SZMKT 

Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Edukativní úsilí ochotnického ansámblu
nebere konce. Tentokrát se Bóďa Vytlačil co
režisér rozhodl pro exkurz do života člověka
doby kamenné. Přísně vzato tedy 30.
listopadu nešlo o premiéru, neboť to všechno

už tu jednou bylo. Samotný Aristoteles však psal
o lidské potřebě mimeze - nápodoby, zatímco

další velký filozof nabádal "Učit se, učit se, učit se". A
tak jsme se rozhodli napodobovat a vyučovat. Podle cimrmanovské zásady
"jako ze života" spatřil světlo světa krátký výjev ze života našich předpředků.

Začněme popořádku, tedy obvyklou vzpourou herců. Ti tvrdili, že za dva
měsíce se "to nemůžou naučit". A měli pravdu. Alespoň v případě obou vševě-
doucích. Ti sehráli svébytné představení, jež jen ztuha hledalo styčné body s
originálem. Naštěstí tu byly naše milé soutlupnice, jež si představení doslova
odžily a užily. Na druhou stranu je nyní počet tichých domácností ve vsi roven
počtu zúčastněných dam. Náčelník Víťa protřele metal moudra, intelektuál
Mosaz je vysekával do šutru (vydání plánujeme) a šlašnatý lovec Míra stínal
buvoly (nevydáme). O precizním zatahování obou zatahovačů pak lze mluvit
jen v superlativech. Když se do toho všeho ještě zdařilo vpravit osvětnou scénu
o bolestném nabývání dospělosti, byl rámec pouhého dokumentárního
zobrazení činnosti tlupy dalece překročen.

Sehráli jsme dvě představení a celkem byly edukovány dva vyprodané sály,
tedy zhruba čtyři stovky diváků. Jim posíláme potlesk my za to, že na nás chodí,
že nás berou, jací jsme, jsou ochotni snížit se na naši intelektuální úroveň (a ta
je zatraceně nízko) a dokáží se od srdce zasmát třeba i hloupostem. 

Ještě to ale nekončí. Ať už milionový grant Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy dostaneme nebo ne, hodláme o počátcích zdejšího politického sys-
tému přednášet dál. Na jaře se rozjedeme po okolních vsích a městech (dozvíte
se) a nakonec se sejdeme zase v Němčicích na derniéře. Přijďte. Klaníme se
Vám všem - a opona!

- mvdr

K problematice vztahù

v dobì kamenné
V podzimních měsících jsme připravovali tech-

niku na zimní provoz. V hasičské zbrojnici jsme
nařezali a naštípali dřevo na topení. V přírodním
areálu Člupek jsme odmontovali lavičky a

vypustili vodu.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili námětového cvičení v Řetůvce. Zde

proběhlo vyhledávání osob v lesním prostoru za pomoci kynologického od-
dílu. Dále proběhla jedna členská a dvě okrskové schůze.
Již při dostavbě bioplynové stanice jsme očekávali, že bude provedeno tak-
tické cvičení. Bylo jen otázkou  času, kdy se tak stane. Nakonec k tomu
došlo 28. listopadu. V 15:59 byl na IZS Pardubice nahlášen požár nízké
budovy bioplynové stanice. Okamžitě byl vyhlášen požární poplach, začaly
houkat sirény a přicházet SMS zprávy. Naše jednotka vyjela k požáru v
16:11. Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn velitele zásahu odjeli k
požární nádrži, odkud bylo nataženo požární vedení přes místní komunikaci
do CAS-25 SSDH Sloupnice. Po příjezdu SDH Dolní sloupnice bylo požární
vedení dokončeno. Po ukončení zásahu bylo provedeno vyhodnocení a
prohlídka stanice.
Na závěr nám dovolte bychom dodatečně uvedli výsledné časy ze zářijové
“Netradiční hasičské soutěže s příjezdem” na Člupku:

MUŽI ŽENY
1.  Horní Sloupnice 1:05.59    1. Horní Sloupnice  1:48,16
2.  Němčice 1:15:01
3.  Dolní Újezd 1:24:10
4.  Dolní Sloupnice 1:26:78

Jelikož je toto poslední článek v letošním roce, chtěl bych jménem členů
SDH Němčice popřát všem občanům do Nového roku hodně zdraví štěstí a
spokojenosti

- za SDH Němčice Jiří Veselý, Miroslav Jasanský

Z èinnosti
SDH Nìmèice



Všeználkùv Šprýmaø
Milý čtenáři,
v rukou právě držíš první číslo našeho časopisu. Najdeš v něm nějaké zajímavosti, tipy na filmy,
mohli byste s rodiči vyrazit s naší pomocí na nějaký výlet, tipy na hry, recenzi na film, a také křížovku
o ceny! Chtěli bychom Ti říct, že jestli Tě naše první číslo zaujme, objednáš si ho ve vaší třídě na objednací listině.
Nevím, co ještě bych měl napsat, ale určitě Ti popřeji, ať se dobře bavíš?                                 Šprýmař  

Nejrychlejší robot na světě: … neuteče mu ani Usain Bolt
Robot Cheetah od DARPA a Boston Dynamics je novým rekordmanem v běhu.
Šílené rychlosti 45,5 km/h se nevyrovná ani Usain Bolt.
Nejrychlejší robot na světě má čtyři nohy a rozhodně dostál svému jménu, když se

protáhl na běžícím pásu v laboratoři v Massachusets. Cheetah totiž v překladu
znamená gepard a ani tomu by Usain Bolt neutekl.
Cheetah, který vznikl v rámci speciál-
ního vývojářského programu pro
americkou armádu, překonal rekord v
běhu robotů na "nohách" stanovený
už v roce 1989. Tehdy se dvounohému
robotu podařilo dosáhnout rychlosti
necelých 21 km/h.

Pán si postavil robota Vall-I v životní velikosti.
Replika filmového robota Vall-I v životní
velikosti vznikla v Kalifornii díky jistému Miku
Sennovi. Za to, že se tenhle Vall-I pohybuje,
otáčí hlavou i rukama a dokáže zahlásit své
jméno, můžou Sennovy dovednosti.
A taky výdrž. Postavit hrdinu z filmu Vall-I
totiž zabralo příbližně nějakých 3 800 hodin.
To je asi 158 dní. Což je skoro půl roku. 

Nová “bondovka“ opět v kinech!
Do kin vtrhl nový James Bond ve třiadvacátém filmu Skyfall. Film byl
natočen přesně při padesátiletém výročí. Ve filmu hraje například
Daniel Craig, který si agenta 007 zahraje po druhé nebo Judi Den-
chová která roli Bondovy řídící důstojnice bude hrát už posedmé.
Natáčelo se ve Velké Británii, Číně a Turecku.
Titulní skladbu k filmu nazpívala Adele a píseň byla vydána 5. října
2012 v den zvaný “James Bond day“.
První bondovka se jmenovala Dr. No.

Hobit: Neočekávaná cesta
Žánr:  Dobrodružný, fantasy
Režie: Peter Jackson
Hobit sleduje cestu ústřední
postavy Bilbo Pytlíka, který se
ocitne na dobrodružné výpravě,
jejímž cílem je znovu si nároko-
vat ztracené trpasličí království
Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. Díky ča-
roději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve
společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním
bojovníkem Thorinem. Jejich cesta je zavede do
divočiny, přes tajemné země, kde se to hemží zlo-
bry a skřety, smrtelnými obřími pavouky a kouzel-
níky. Ačkoli cíl jejich cesty – Osamělá Hora - leží na
východě, musí se nejprve dostat z jeskynního sys-
tému, kde se Bilbo ztratí a narazí na někoho, kdo
mu navždy změní život... na Gluma. Tady, sám s
Glumem, na břehu podzemního jezera, skromný
Bilbo Pytlík objeví nejen hloubku lstivosti i odvahy,
která překvapí i jeho samotného, ale také získá do
svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, jenž
skýtá nečekané a užitečné možnosti...
Jednoduchý, zlatý prsten je spojen s osudem celé
Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo
nemůže ani tušit. (oficiální text distributora)

Kozí příběh se sýrem

Žánr: Animovaný, Rodinný, Pohádkový
Režie: Jan Tománek
Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se
přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království
a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu
pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci -
Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem.
O několik stran dál naleznete recenzi, kde se dozvíte o ději filmu.

Recenze: Kozí příběh se sýrem
Celý film začíná v jednom sýrovém království na hradě, kterému vládne král, který (jak sám přiznává) by
dal za jakýkoliv sýr cokoliv. Královská pokladnice je prázdná a král prodává nábytek.
Příběh se přesune do jedné vsi, kde žijí Kuba a Máca. Mají děti: Honzíka a Zuzanku. Jsou jediní sýraři ve
vsi, protože ostatní unesl čert! Jednou dojde i na ně. Honzíkovi, Zuzance a koze se nabídnou Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Společně se vypraví hledat čertův mlýn. A budou všichni sýraři v čertově mlýně?
Unesl je všechny pravý Lucifer? Nebudu vám napovídat, dozvíte se to, když skočíte na tento film s rodiči
(nebo bez) do kina. Film, ačkoli se zdá, je i pro starší, které by mohla zaujmout trochu detektivní zápletka
nebo “rockoví“ čerti. Ve filmu, který je doprovázen spoustou písniček je také spousta srandovních hlášek.

Hlášky:
„To tady budeme jen tak stát?“ „Ne, můžeme si sednout!“
„Pane Dlouhý, můžete se vytáhnout a kouknout, kde je čertův mlýn?“ „Nemůže, má nízkej krevní tlak.
Mohl by omdlít.“ „Tak pane Bystrozraký, můžete se podívat kde to je?“ „Nemůže, má šedej zákal.“ „A proč
nosíte ten šátek?“ „Pro parádu.“

+ Skvělý dabing, super hlášky, zápletka, písničky
- Některé postavy tam jsou moc zbytečné

99%

Zajímavosti

Filmové tipy

Pravidla soutěže: Po vyluštění křížovky odevzdejte tajenku Vaší
paní učitelce a tím se zařadíte do slosování o ceny. Výherci budou
tři, takže máte větší šanci na výhru. A o co se bude soutěžit? To
vám neprozradím.



NOVINKY ZE SVÌTA HERNOVINKY ZE SVÌTA HER
Doba ledová: Země v pohybu (continental drift)
Připravte se na akci v podání svých oblíbených postaviček z
úspěšných filmů Doba ledová 1- 4. Hrajte se Sidem, Mannym a
Diegem v kontinentálních soutěžích ledovcových rozměrů. Bojujte o
poklad se stádem hrozivých pirátů.
Jste připraveni na jízdu na vlnách? Naši přátelé jsou unášeni prou-
dem na ledové kře hluboko do  oceánu a ať to stojí, co to stojí, musí
se dostat zpátky domů. Při tom na ně čeká nejedno velké sportovní dobrodružství.

Při cestě zpět jim dají zabrat nejenom mořské bouře, přílivové vlny a mořské příšery,
ale musejí zvládnout i první společné soužití na jedné malé kře. Už, už se zdá, že naše
partička kamarádů bude zachráněna, když se z oparu mlhy vynoří loď, jenže její podi-
vínská posádka na palubě ani v nejmenším nehodlá našim kamarádům pomoci. S
piráty se utkáte v desítce zábavních min hrách, ve které budete soutěžit na čas v
lyžování, běhu, střelbě, nebo třeba "metané". Za to pak budete získávat zlaté, stříbrné,
nebo bronzové žaludy - vyhrává ten tým, který jich bude mít nejvíce.

The Forest temple
Online skákačka s prvky logické hry. Ovládáte dvě
postavy, ohnivého mužíčka a vodní dívenku.
Smyslem hry je posbírat v každém levelu všechny
diamanty a co nejrychleji dostat postavičky do cíle.
Ohnivému mužíčkovi vadí voda, která ho může uhasit, vodní dívence
pro změnu škodí oheň. Zelená kyselina ničí oba dva. Snažte se každou
postavičkou vyhnout danému živlu a společně překonat všechny
překážky a nástrahy. Ulehčíte si to hrou ve dvou. 

Intrusion 2  
V této online akční střílečce se stanete elitním
vojákem jehož poznávacím znamením je vlající čer-
vená šála. Postupujte nepřátelským územím a
zastřelte vše, co se hýbe: vojáka i stroj. Během pos-
tupu sbírejte zbraně a lékárničky, které jsou ve sněhových koulích nebo
krabicích.

Všichni jste si určitě všimli, že se Vánoce kvapem blíží. Začal advent, většina
z vás už má výzdobu a jen čekáte. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že
to čekání je strašná nuda. Tak si to zkraťte alespoň pomocí našich tipů.

Vánoce různými jazyky - Vánoce se řeknou všelijak, všude skoro jinak.
Koukněte se alespoň na některé z nich.
Anglicky: Christmas Arabsky: id al-milad Dánsky: jul
Esperanto: Kristnasko Finsky: joulu Francouzsky: Noel
Hebrejsky: chagamolad hanotsri Holandsky: Kerstmis Chorvatsky: Bozic
Indonésky: Hari Natal Italsky: Natale Japonsky: kurisumasu 
Německy: Weihnachten Norsky: jul Maďarsky: karácsony
Polsky: Boze Narodzenie Portugalsky: natal Rumunsky: Graciun
Řecky: Christouyenna Rusky: raždestvó Španělsky: Navidad
Švédsky: jul Turecky: Noel

Anglické Vánoce
Pro nás je nejdůležitější vánoční svátek 24. prosince a pro Angličany 25. pro-
since. Večer 24. prosince když jdou děti spát, pověsí si na krb nebo na okno
dlouhé ponožky. Ráno v nich najdou dárečky a sladkosti. Ráno, hned po zkon-
trolování ponožek, běží ke stromečku, kde na ně čekají dárky od Santa Clause.
Večer potom je slavnostní večeře. Mají nadívaného krocana a pudink z oříšků,
vajec, rozinek, citronů a švestek. Někdy se zalévá alkoholem. Pudink se potom
totiž zapálí. Tomu se říká flambování. 

Francouzské Vánoce
Večer 24. prosince dají děti ve Francii svoje vyčištěné boty před krb nebo
někam jinam.  Doufají, že jim za to, že byly po celý rok hodné, Otec Vánoc něco
do bot nadělí.

Maďarské vánoce
V Maďarsku se dárky dostávají už před štědrovečerní večeří! Ta bývá velmi
bohatá a Maďaři ke stolu usedají hned po setmění nebo s východem první
hvězdy. (zdroj: časopis Mateřídouška)

Kdo naděluje dárky ve světě?
Taky by vás zajímalo, jestli v každé zemi dostávají děti dárky od Ježíška?
BRAZÍLIE – dárky naděluje Ježíšek, ale i černý bůh plodnosti a sklizně Oxalá,
kterého doprovází bohyně moře Lemanjá.
BULHARSKO – dárky pod stromeček dává děda Koleda
DÁNSKO – dárky rozdává vánoční posel a balí je do mnoha vrstev vánočního
papíru a krabic
FINSKO – dárky roznáší Ukko, kterému pomáhají pidimužíci
FRANCIE – ke krbu nebo ke kamnům dává dárky dobrý vánoční duch pére
Noël
GRÓNSKO – zde dárky nosí tradiční Děda Mráz
ITÁLIE – děti obdarovává ošklivá ale dobrosrdečná čarodějnice Befana
NĚMECKO – zde chodí Ježíšek s rezavými vlasy a vousy
RAKOUSKO – i zde nosí dárky Ježíšek
RUMUNSKO – Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel
RUSKO - dárky jsou od dědy Mráze, kterého doprovází Sněhurka
SPOJENÉ STÁTY – dárky ve velkém množství nosí dětem Santa Claus
ŠVÉDSKO – dárky naděluje vánočního kozel nebo skřítek Jultome
ŠVÝCARSKO – zde dárky přináší tajemný “Monsieur Chalandé”, obrovský
panák plný dárků
VELKÁ BRITÁNIE – děti nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa
Clause. (zdroj:www.infocesko.cz)

V Á N O C EV Á N O C E

Romantický hrad založený na přelomu 13.
a 14. století se nachází v malebné krajině
Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej stří-

davě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak
panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je
majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, his-
torickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu typického
romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po
rozsáhlé přestavbě v letech 1895-1910. Unikátní jsou dva funkční
padací mosty a padací mříž, které mohou návštěvníci spatřit v provozu
při slavnostních příležitostech – zahájení a ukončení sezóny, vernisáže
výstav, hradní jarmark a karneval apod.

Magické kouzlo hradu jej trvale činí vyhledávaným objektem pro
pořádání společenských akcí, koncertů, divadelních představení, vý-
stav a svateb. Svoji roli si také zahrál v
mnoha pohádkách a historických filmech.

Využití starého papíru v naší škole
Na naší škole využíváme starý nepotřebný papír vlastně denně. Například roličky
od toaletního papíru, při matematice si chodíme do skříňky pro nějaký nepotřebný
papír a usnadníme si tak počítání. Používáme i zbytky barevných papírů, které nám
jsou také velmi užitečné, především při výtvarné nebo pracovní výchově, zájmovém
kroužku Ekodílny  nebo, jak už jsem naznačil, i při ostatních vyučovacích hodinách.
Paní učitelky využívají již jednou použité papíry ke kopírování různých pracovních
listů, na kterých si procvičujeme probrané učivo. Již použité papíry používáme i v
družině, kde z nich vyrábíme například dekorativní předměty, kterými zdobíme
chodby naší školy.

Rozhovor s profesionálním vojákem,
panem Miroslavem Harantem.

Od kolika let jsi vojákem?
Od dvaceti.                                                   
Proč jsi vojákem?
Protože jsem chtěl být hrdina a něco
dokázat.
Byl jsi už někdy na nějaké misii?
2x v Kosovu a jednou v Afghánistánu.           
Baví tě pořád tvá práce? 
Baví.
Jak jsi k této práci vůbec přišel?
Šel jsem na rok na vojenskou základní
službu. Tam se mi to zalíbilo a šel jsem do
armády.
Jaké je tvoje zatím největší ocenění?

Medaile ministra obrany.
Chtěl jsi být vojákem i v dětství?
Jako malý jsem chtěl být voják, popelář a
kosmonaut, a zůstal jsem u vojáka.                 
Jaké je vůbec skákat padákem?
Hrozný strach před vyskočením, žaludek v
krku když vyskočím a když se mi otevře
padák, hrozná úleva (že se otevřel) (smích).
Bál jsi se když jsi skákal poprvé?
Poprvé ani moc ne.
Jaké to bylo v Afghánistánu?
Chlapci a holky chodí každý zvlášť do jiné
školy. A např. pes je nečisté zvíře a nedot-
knou se ho holou rukou.
Doporučil bys tohle povolání?
Psychicky a fyzicky slabým bych ho nedo-
poručil.



Radostné Vánoce…
Jak často vyslovujeme různá přání. Přejeme si štěstí, zdraví, úspěch, spoko-
jenost. Hlavně o Vánocích je těch přání mnoho. Některá jsme slyšeli už mno-
hokrát. A přesto – někdy i to nejobyčejnější přání může člověka oslovit. Stejně
tak je to i s dárky. Možná se i Vám někdy stalo, že Vás překvapil dárek skrom-
ný, obyčejný, pořízený za malý obnos nebo dokonce vlastnoručně vyrobený z
lásky. Jak je to možné, že to nejcennější se nedá pořídit za peníze…
A tak přeji Vám i svým blízkým,aby nám neunikl skutečný smysl Vánoc, aby
nás nepřeválcoval svět plný reklamy a konzumu, abychom si uměli vybrat z
pestré nabídky sdělovacích prostředků to, co nás obohatí a povznese na

duchu. Ať světlo Vánočního poselství, které k nám přichází z chudého
Betlémského chléva prozáří naše domovy v době Vánoční i v novém roce. K
tomu všemu přidávám malé zamyšlení nad tím, co pro nás znamená čas a proč
vlastně stále nemáme čas… 
Čas je nepřítelem, pokud spěchám bez rozmyslu.
Čas je přítelem, umím–li jej dobře užít k práci, službě, odpočinku, bytí pospolu.
Čas je k ničemu, pokud mě nezajímají druzí lidé.
Čas je skvělým prostředníkem, umím–li zažít denně aspoň jednu milou chvilku.
Přeji Vám, Vašim blízkým i sobě, ať čas který nám je dán nepromarníme, ať si
ho nade vše vážíme a využijeme ke konání dobra – nejen o Vánocích. 
Krásné svátky a nový rok plný radosti přeje Věra Doležalová. 

Práce
Bez práce nejsou koláče a věřte, že ani ten chleba, kterého se tuny válí v
popelnicích. Kdo si neváží chleba, neváží si práce - a právě ony popelnice
dokreslují smutný stav pracovní morálky v naší zemi. Lidé už dávno zapo-
mněli, co je to hlad. Zapomněli, co je to práce. Mnohý čtenář si asi bručí pod
vousy: Tobě se to mluví, osle, ty pracovat nemusíš, peněz máš přece dost. No,
ono je to za prvé tak, že peněz mám dost proto, že jsem od 18 let tvrdě pra-
coval. Začínal jsem u tokijských popelářů. Ve čtyři ráno jsem začal koulet
popelnice a sbírat pytle s odpadky a končil jsem v podvečer. Včetně sobot.
Výdělek stačil na podnájem jedné postele v cizinecké čtvrti, tu a tam ne-
značkové tenisky a tričko, jedno kino za dva týdny a jídlo ve fastfoodech. Žil
jsem sám a nikdo mi nevařil. Nestěžuji si ~ prarodiče se za války tak dobře
rozhodně neměli a dědeček s babičkou z Bystřice pod Hostýnem hladověli i po
válce. Dědeček ve vězení, babička s dětmi doma.
Pochopitelně na popelařině si nikdo miliony nevydělá, alespoň pokud jen koulí
popelnice a já si je tam taky nevydělal. Tím bonusem a prazákladem ovšem
byla práce - vědomí, že když chci jíst, musím pracovat, když chci jíst lépe,
musím pracovat víc nebo lépe, nebo taky jinde. V každém případě je to prob-
lém, se kterým si musím poradit já, moje dvě ruce a hlava.
Dnes bych pracovat nemusel, pravda. Ale co dál? Práce přece není jen způ-
sob obživy. Práce je přece i něco, čím se člověk v tomhle světě realizuje. Je
to jeho originální stopa, kterou po sobě na téhle planetě zanechává.
Nemůžeme být, ale ani nemusíme být Rafaelové či Einsteinové, aby ta stopa
byla znát. Každá dobrá práce má svou hodnotu, a byť je mnohdy anonymní,
můžeme být na ni hrdí. Když jdu po Karlově mostě nebo se dívám na pražské
panorama, vidím tisíce, statisíce rukou, statisíce hodin poctivé dobré práce,
která je vidět po tisíci, po pětistech či po sto letech. A vidím taky práci fušer-
skou a lajdáckou, starou rok či dva. Dobrý řemeslník je jako dobrý kumštýř. I
on může mít své nadšené obecenstvo, své fanoušky, i on může být a také
bývá vyhledávaným a ceněným mistrem. Stejně tak skvělá účetní či pro-
davačka. Koneckonců, co zbude po nějaké Superstar, která dnes zazáří a zítra
už ji nikdo nepozná? Ouřadovi, který život proseděl vymýšlením zdůvodnění
své existence? Nic. Na řemeslníky, kteří mi udělali byt, myslím pořád - pravda
na některé v dobrém, na jiné v horším.
Platí stále staré Masarykovo a Háchovo heslo o potřebě každodenní drobné
práce: „Pracujme, pracujme dobře, protože každé dobré práce je téhle repub-
lice třeba. Každý kamínek přidaný do naší stavby ji může upevnit a naopak
každá ruka, která se nepřipojí, chybí."
To není žádné klišé - když mě hezky obslouží milá prodavačka nebo mi zed-
ník dobře a za dobrou cenu usadí vanu, pak věřte, mám lepší pocit než z
deseti státnických projevů nebo proklamací. Myslím, že u všech ostatních to
bude stejné. Naše země je a bude taková, jací jsme my. Když budeme k sobě
poctiví, milí, pak bezesporu milá a poctivá bude naše země.

Nezaměstnaní a sociálně nepřizpůsobiví
Musíme se starat o ty, kdo přijdou o práci, a ještě víc o ty, kdo zdánlivě ani
práci nechtějí. Nejde jen o peníze - nejvážnějším problémem je takzvaná ztrá-
ta pracovních návyků. Lidé, co jsou delší dobu bez práce, totiž brzy uvyknou
na to, že do práce nemusí a berou peníze. Po čase se naučí žít s málem,
výměnou za svobodu dělat si kdy chci, co chci. Netvrdím, že to není fajn, ale
není to možné. Takových lidí je čím dál víc a nejsou to vůbec jenom ti proklí-
naní Cikáni. Přestože statistiky neexistují, trend je zřejmě opačný - přibývá
pracujících Romů a přibývá nepracujících bělochů. Zvlášť děsivý je tento
nárůst u mladých lidí, kteří často nepracují už od ukončení školy. Bydlí u
rodičů, berou sociální dávky a v podstatě jim k životu nic nechybí. Za to budou
chybět nám, až budeme potřebovat jejich práci na svůj důchod. Veřejné práce
jsou dobrý trend, ale neřeší všechno.

Pracovní burza
K částečnému řešení této otázky by přispělo zavedení něčeho, co bych naz-

val "Denní burza práce". V městech Či obcích by pracovní úřady každý den,
třeba odpoledne a ráno, pořádaly jakousi dražbu pracovních sil. Firmy, živnos-
tníci, sedláci by mohli přijít a podat nabídku, že dnes či zítra potřebují vymalo-
vat byt, naložit náklaďák, česat chmel, sbírat brambory za takové a takové
peníze a to ten den na ruku. Nezaměstnaný (ale vlastně kdokoli) by se pak
mohl přihlásit a práci vykonat. Samozřejmě vím, že už dnes soukromníci
mohou žádat úřad práce o zaměstnance - ovšem drtivá většina je na trvalý
pracovní poměr. Kouzlo je v nádenické práci - v práci na jeden den s denní
výplatou.
V čem je myšlenka revoluční? No v ničem - za první republiky byla práce
nádeníků běžnou věcí. Firmy a nádeníci se na takovýchto burzách spojovali
denně. V čem je výhoda? Problém drtivé většiny nepřizpůsobivých - bílých
bezdomovců nebo mnoha Romů není vůbec v tom, že by byli nějak extrémně
líní. Naopak, umí za práci zabrat a mnozí z nich "načerno" makají jako šrouby.
Ale právě u Romů, nebo jim podobných bílých ze sociálního "polosvěta", platí
to, že týden nebo dva dřou na výkopech jako koně, dostanou výplatu a už do
práce nepřijdou. Mnohý (hlavně bílý) do práce ani nepřijde, protože nedokáže
pracovat měsíc a půl do první výplaty. Často ani nemůže. Bezdomovec, který
nemá ani na jídlo, natož na nocleh, stěží může někam nastoupit a o hladu, bez
možnosti si řádně odpočinout, celý ten měsíc a půl pracovat a nastartovat tak
nový život.
Něco jiného je mít možnost si vydělat teď hned na ruku. Za prvé tahle vidina
je reálnější a lákavější. Za druhé je to skvělá cesta, jak člověka do té práce
nenásilně přilákat - když dostanete peníze na ruku a najednou máte bez
žebrání na jídlo i na pivo i na cigarety, to je panečku posun, na který si rychle
zvyknete. Rád a s chutí do práce přijdete i další den.
Samozřejmě je to trochu past - takoví lidé neumí spořit, a když vidí, že je
možné peníze vydělat každý den, tak tu denní výplatu obvykle ihned utratí.
Ovšem to je po vystřízlivění nažene zpět do práce. Připomeňme, že v normál-
ním zaměstnání obvykle tuhle šanci nemají - pár dní neomluvených absencí
znamená vyhazov.
Přínos pro veřejnost je nabíledni. V prvé řadě pro mnohé odpadne motivace
krást. Oddechnou si kanálová víka i měděné rozvody v transformátorech
vysokého napětí. Živnostníci pak získají levnou sezónní sílu - v zimě třeba na
odklízení sněhu, na jaře při velkém úklidu nebo okopávání zeleniny, v létě na
česání ovoce, na podzim na chmel.
Zaměstnavatelé se bojí zaměstnat na mnohé práce lidi na stálo, protože se
bojí nést náklady a odpovědnost za stálé pracovní místo. Ne že by nezaměst-
návali, zaměstnávají, ale načerno. Tady by jim stát nabídl pracovníky-doufejme
za dobrých podmínek a legálně. Věřte, že většina by tuhle možnost uvítala.
A samozřejmě je možné pak pokrýt v podstatě nárazové, ale vlastně neustále
potřebné práce třeba pro domácnosti. Každý z nás - alespoň v Praze, kde si
lidé odvykli fyzicky pracovat, si jistě vzpomene na přehršli případů, kdy by se
jim nějaký ten brigádník hodil. Sama města by mohla některé činnosti
dlouhodobě řešit s pomocí nádeníků. Nemusí totiž vůbec jít jen o nekvalifiko-
vané práce. Divili byste se, kolik je mezi "nezaměstnanými" řemeslníků - jsou
tu malíři, pokrývači, zedníci, zámečníci, elektrikáři.
Pochopitelně je třeba, aby stát usiloval co nejvíce o to, aby „učinil práci a
šetření výnosnější, než lenošení a mrhání" (Tomáš Baťa).

- Tomio Okamura, Umění vládnout (2011)

Zlatý pásek slaví 10. narozeniny
Vážení čtenáři, tímto výtiskem se uzavírá desátý rok vydávání obec-
ního zpravodaje v Němčicích. Již od roku 2003 Vám čtyřikrát ročně
Zlatý pásek přináší informace o činnosti obecního úřadu, školy a
školky i další zprávy o tom, co se v Němčicích událo či teprve bude
dít. Letos se také v obecních knihovnách objeví druhá kniha
vázaných barevných výtisků za uplynulých 5 let. Nezbývá, než popřát
Zlatému pásku do dalších 10 let výdrž, čtenářů i přispěvatelů.



Co se dìje v mateøské školce

Vánoèní strom
Již podruhé jsme se sešli na první adventní neděli spolu s dětmi, rodiči i s dalšími naši-
mi přáteli u Obecního úřadu, abychom rozsvítili náš velký Vánoční strom. Děti počítaly za
kolik dnů se naše slavnost bude konat, až přišel ten podvečer a my jsme konečně mohli
zazpívat u našeho stromu.
Jsem moc ráda, že se nás tolik sešlo. Děkujeme všem, kteří neodolali a ochutnávali
výborný svařáček od manželů Chocholových. Z Vašich darů jsme koupili dětem
mikulášské omalovánky, oblíbené deskové hry a sadu dřevěných rytmických nástrojů,
které obohatí naše zpívání. Někteří rodiče stihli také adventní program v domě Na
nebesích. 

Je příjemné potkávat se s lidmi,
kteří jsou rádi, když se v naší
vesnici něco děje a přijdou pod-
pořit snahu svých známých a
přátel.

Mikulášská
nadílka

I letos přišel do školky Mikuláš, anděl a
čert. Těšili  jsme se, ale i trochu báli.
Víme totiž,  že kdo je hodný, toho čert
neunese, ale přece jen, kdo může říci,
že je pořád hodný…Nadílka byla
pěkná, děti dostaly balíčky s ovocem a
drobnými sladkostmi, nechyběla pěkná
mikulášská omalovánka. Děti hostům
zazpívaly a slíbily, že budou hodnější.

Vánoèní besídka
Besídka je každý rok příjemným zastavením v době adventní. I když to stojí děti trochu námahy a
odvahy, vždycky to stojí za to. Paní učitelky se letos rozhodly připravit s dětmi neobvyklou besíd-
ku v podobě Vánoční pohádky.
V tuto chvíli ještě nevím, jak se nám to všechno povede, ale podle toho, jak se děti báječně snaží,
si myslím,že to bude nevšední dárek pro všechny přítomné. Děti vystoupí v kostýmech, které paní
učitelky dávají dohromady již od listopadu. Jde o Vánoční příběh plný krásných citů a hlavně jde o
to, kdo vlastně bude Ježíška hlídat a opatrovat. V příběhu se o tuto vzácnou službu ucházejí různá
zvířátka. Tak například lev je příliš hlučný, liška se vychloubá, páv je pyšný, vrabci ukřičení, žáby
ukvákané, zajíc vyplašený, sova ospalá, vrány ukrákané. Hádejte, kdo nakonec bude Ježíška hlí-
dat…No přece ten, kdo je nejskromnější a nejpracovitější – vůl a oslík. A tak všechno bude tak, jak
má být. Těšíme se spolu s dětmi, jak si užijeme Vánoční pohádku.

Přeji Vám za kolektiv naší mateřské školky krásné svátky Vánoční, ať se nám podaří to vzácné, že pohoda  bude mocnější, než shon a nervozita. Ať nad
námi zazáří světlo naděje a radost z pohledu na naše šťastné děti.

Ta k  š � a s t n ý  a  v e s e l ý  n o v ý  r o k  2 0 1 3 !

Adventní dílny
Ve čtvrtek 6.prosince  jsme se spolu s rodiči sešli v odpoledních hodinách ve školce, abychom si
užili  spolu s dětmi příjemné chvíle při společném tvoření. Děti si mohly vyrobit pěkný Vánoční
stromeček z barevného papíru, vánoční hvězdičku a rybičku a také dárkovou tašku z krabice od
mléka. Děti mohly také pomáhat při odlévání vosku do skořápek ořechů a odnesly si domů lodičky,
které již za dávných časů pouštěli jejich prarodiče na Štědrý den po vodě. Kdoví, třeba si děti ten
pradávný zvyk letos se svými rodiči také užijí…
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Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y
Návštěva obecního úřadu a beseda s p. starostou 

V rámci výuky na téma " Naše obec " jsme navštívili s dětmi místní obecní úřad.
Pan starosta nám řekl o funkci a chodu obecního úřadu a ukázal nám jednotlivé
místnosti, ochotně odpovídal na otázky dětí týkající se naší obce a také nám
ukázal připravenou volební místnost, kde občané Němčic volili zástupce do
krajského úřadu a Senátu ČR. Kdo chtěl, mohl se podívat do místní kapličky,
která se nachází hned vedle budovy OÚ.

Soutěž " Hravě žij zdravě "
Žáci 5.ročníku se již tradičně zapojili do internetové
soutěže, jejímž hlavním cílem je podpora zdravého život-
ního stylu. Postupně se dozvídají různé informace o zdravé
stravě,  o významu sportu a pohybu pro zdraví člověka.

Projekt - " Halloween "
Učitelky připravily v jednotlivých třídách pro děti hal-
loweenské projekty - žáci plnili různé úkoly, zjišťovali
informace o Halloweenu, počítali zajímavé příklady,
luštili křížovky, strašili v různých částech školy a připravili
si svůj kouzelný halloweenský nápoj. Halloweenský den
byl zakončen diskotékou strašidel, která  předváděla
různé tance a reje. Všechny děti se představily - řekly své
halloweenské jméno, místo bydliště ( odkud přiletěly ),
svoji obvyklou stravu a jakým způsobem straší...

Soutěž
"O nejkrásnější sbírku přírodnin"
Děti v průběhu měsíce října  sbíraly
různé  přírodniny, ze kterých pak
vytvářely ( někdy s pomocí rodičů)
pěkné sbírky.Všechny práce jsme si
pod čísly vystavili a děti následně
vybraly sbírku, která se jim nejvíce
líbila. 1. místo získala Kačenka Kar-
líková z 1.ročníku.

Beseda s policií
27. listopadu  se všichni žáci školy účastnili besedy s paní policistkou. Upo-
zornila je na různá nebezpečí v domácnosti, na silnici, v přírodě. Společně si
děti také zopakovaly, jak se zachovat  při požáru, nehodě, kam a jak telefono-
vat. Starší žáci se navíc zabývali problematikou kyberšikany. Zájemci si také
mohli vyzkoušet, jaké to je, mít nasazená pouta. Doufáme, že tuto situaci naši
žáci v reálném životě nezažijí.

Ekologické aktivity školy
Na krajské Konferenci environmentálního
vzdělávání jsme získali certifikát " Ekologická
škola Pardubického kraje 1. stupně za
výsledky v environmentálním vzdělávání,
výchovy a osvěty, které mají kladný dopad na
přírodu a obec, za uplatňování principů
EVVO v každodenním provozu školy, za
velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní
vzdělávání pedagogů. Zároveň jsme získali 3.
místo v pedagogické části soutěže Zelený
ParDoubek 2012, která odráží výsledky
celoroční práce školy v oblasti environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO)
za rok 2011. Vánoční  vystoupení 

Dívky z naší školy vystoupily první adventní neděli s pásmem koled na prodejní výstavě, sousedském setkání
a vernisáži komorní výstavy Nadi Jonášové v Němčicích „NA NEBESÍCH“.

Návštěva knihovny
Žáci 1. a 2. ročníku navštívili program „VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ“ v knihovně v Litomyšli. Mohli si vyrobit
přáníčko, ozdobu na stromeček nebo vánoční perníček.

Akce školní družiny
Se školní družinou se žáci na podzim vypravili za koníčky do Suché, navštívili
vzdělávací, interaktivní a zábavnou putovní výstavu centra IQ Park s názvem
„Hry a klamy“, jedno odpoledne tvořili objekty ze stavebnice GEOMAG,
společně s rodiči poměřili své síly v „ČERTOVSKÉ  VYBÍJENÉ“.
EKODÍLNY
V prosinci dokončíme projekt „EKODÍLNY“, na který jsme získali grant Par-
dubického kraje ve výši 10.000,-Kč. Do pořádání dílen se zapojili i rodiče
(zejména paní Věra Jasanská), ale také další občané obce. V dílnách děti
pracovaly s přírodním materiálem a různými  odpadovými materiály. V eko-
centru Paleta v Pardubicích jsme navštívili dílny: "Pečení v peci" a "Len".
17.prosince  proběhne společná dílna pro děti a rodiče pod vedením instruk-
torky z DDM Litomyšl, která nás bude učit techniku „pergamano“. 
Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné Vánoce a do roku 2013 hodně
zdraví, energie, elánu a trpělivosti. Lydie Věnečková
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Dìti v pohybu 2012
Stejně jako v loňském prosincovém čísle máme i letos po-
zitivní informace k Cvičení s dětmi. Před rokem jsme byli
nuceni rozdělit 28 aktivně cvičících dětí do dvou skupin,
letos máme díky velkému zájmu 46 aktivních cvičenců ve 4

skupinách. Velkou měrou se o to zasloužila nová kategorie Holky, která
nalákala spoustu mladých slečen k míčovým hrám a také skupiny Školka, kde
se rok od roku potvrzuje vzrůstající důvěra rodičů v naši práci s dětmi. Krátce
ke skupinám a představení cvičitelů jednotlivých skupin:

„Školka“ – Radka Škeříková, Lenka Suchánková, Iva Postová
Primárním cílem je připravit děti na komunikaci v kolektivu zábavnou formou
her a radosti z pohybu. Máme zde celkem 11 dětí, které díky rýmičkám a
kašílků nechodí až tak pravidelně, ale to se u těchto špuntíků musí tolerovat ?

„Holky“ – Milan Kopecký, Jan Stránský
Skvěle naplněná skupina, celkem 12 dětí, která se formou míčových her
připravuje na volejbal. Máme velkou radost, že právě otevření této skupiny k
nám přivedlo nových 6 členů. Do budoucna už máme naplánované přátelské
utkání.

„Fotbal předškolák 2. třída“ – Tomáš Mikl, Václav Chochola
„Fotbal 3.–5. třída“ – Ivan Škeřík, Lukáš Pavliš, Josef Hynek, Vladimír

Pavliš
Od nového školního roku se s chlapci zaměřujeme na fotbal. Základem
pravidelných cvičení je obecný pohyb, koordinace, dynamika a práce s míčem.

Celkem fotbalové tréninky aktivně navštěvuje 23 chlapců, což je jeden z
mnoha kroků k tomu, aby se v Němčicích opět začalo s fotbalovou přípravk-
ou a vychováváním hráčů pro tak krásné hřiště, jaké v naší obci máme.

Pro obyvatele, kteří neznají detaily našich cvičení, tréninky probíhají týdně celý
školní rok, tj. více jak 40 tréninků/rok x 4 skupiny = 160 cvičení za rok! 
Rozhodně uvítáme další děti, které ještě váhají. Přijďte se podívat do našeho
kolektivu.
A co na příští rok 2013? Připravujeme už tradiční sportovní víkend se
stanováním a to v termínu 8.-9.6.2013 (náhradní termín 15.-16.6.2013). Stej-
ně jako letos, tak i na příští rok pro vás chystáme novou lahůdku v podobě 2
denního vyžití pro děti i celé rodiny. Nechte se překvapit.
Pro skupiny holek i kluků plánujeme přátelská utkání a doplňkové akce, o
kterých vás budeme průběžně informovat v dalších novinách. Na závěr škol-
ního roku vždy pořádáme za odměnu výlet s táborákem a vyhodnocením
sportovní sezony.
Na závěr roku, i tohoto příspěvku, musíme poděkovat těm, kteří se zasloužili o
fungování a rozvoj naši práci s dětmi. Jsou to hlavní partneři, kteří nás pod-
porují – OÚ Němčice, DOG Trace a Vladimír Vrbický. Velký dík patří všem
cvičitelům, kteří se celoročně věnují našim dětem ve svém volném čase a nes-
míme zapomenout ani na rodiče, bez jejichž podpory by děti sportovat neza-
čaly. Pevně věříme, že naše práce je příležitost a investice do výchovy našich
(zatím) malých spoluobčanů.
Přejeme vám všem i našim sportovcům krásné prožití Svátků Vánočních a
Šťastný nový rok 2013. ¨                             Tým cvičitelů TJ Sokol NĚMČICE

- Lukáš Pavliš - TJ Sokol Němčice, Cvičení s dětmi

S p o r t   -   V o l n ý  è a s

Zdravím všechny příznivce šachového sportu. S užším kádrem než vloni jsme
se letos na podzim opět zapojili do klání o vítězství v Krajské soutěži východ
2012/2013. Do naší skupiny bylo nakonec přiděleno 9 družstev, v letošním
roce rozšířené o nováčky z větší dálky a to Hlinsko B a C. A právě nováčka a
to Hlinsko C jsme hned v 1. kole u nás přivítali a nakonec zvítězili výrazným
rozdílem 4 : 1. Když vyhráli Pail, Pěkník, Myška, Petrželka a vyhranou partii
ztratil Racek. V 2. kole jsme se vypravili až do vzdálené Krouny k utkání s
místním TJ Sokol. Po vyrovnaném průběhu jsme zvítězili opět velkým rozdílem
0,5 : 4,5 (Vyhrál: Pěkník, Jasanský, Petrželka a Racek, remizoval Pail) a ujali
se i díky tomuto výsledku na chvilku vedení v soutěži. Ve 3. kole jsme měli
volno. V kole 4. k nám zavítali známí hosté z Městečka Trnávky. Po velmi
vyrovnaném a litém zápolení, kdy hráči na zadním voji nepodrželi své kolegy
na předních šachovnicích jsme spravedlivě brali remízu 2,5 : 2,5. Vyhrál Pail,
remizovali Myška, Petrželka a Racek a prohrál Pěkník. Díky pauze ve 3. kole
a remíze v kole 4. jsme se propadli na 3. příčku celkového pořadí družstev.
Věřím ale, že na jaře příštího roku ještě některým favoritům pořádně znepří-
jemníme život.. - Josef Racek

Hodnocení jednotlivců
P Š Jméno   ELO Družstvo  Body %  Prům  Rp 
1. 1 Havelka Josef 1900 TJ Lanškroun C 4.0 / 4 100.0 1612 2377
7. 1 Pail Milan 1888 TJ Sokol Němčice 2.5 / 3 83.3 1561 1834
8. 5 Petrželka Karel 1921 TJ Sokol Němčice 2.5 / 3 83.3 1433 1706
16. 2 Pěkník Milan 1869 TJ Sokol Němčice 2.0 / 3 66.7 1516 1641
22. 4 Myška František 1640 TJ Sokol Němčice 1.5 / 2 75.0 1338 1531
24. 6 Racek Josef 1597 TJ Sokol Němčice 1.5 / 3 50.0 1254 1254
30. 3 Jasanský Karel 1763 TJ Sokol Němčice 1.0 / 1 100.0 1599 2364

Tabulka po 4. kole
Z V R P B Skóre      Výhry

1. TJ Lanškroun C 4 4 0 0 12 17.5 : 2.5 16
2. TJ Štefanydes Polička D 3 3 0 0 9 10.5 : 4.5 10
3. TJ Sokol Němčice 3 2 1 0 7 11 : 4 9
4. Sokol Městečko Trnávka 4 2 1 1 7 11 : 9 8
5. TJ Štefanydes Polička E 4 1 1 2 4 9.5 : 10.5 9
6. ŠO Hlinsko C 4 1 1 2 4 8 : 12 7
7. ŠO Hlinsko B 4 1 0 3 3 6 : 14 6
8. TJ Sokol Krouna 3 0 0 3 0 4 : 11 3
9. TJ Štefanydes Polička F 3 0 0 3 0 2.5 : 12.5 1

Š a c h y/ /


