Zpravodaj . 33 – Srpen 2010
Vážení spoluob ané,
ve dnech 15. - 16. íjna letošního roku se uskute ní v eské republice volby do
obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo obce N m ice bude mít sedm len a dva
náhradníky.
Cht l bych využít této p íležitosti, abych alespo v krátkosti zhodnotil n co z toho, co
se poda ilo v obci zvládnout za uplynulé ty leté volební období.

ROK 2007
Plynofikace

Díky p íznivé zim byla v dubnu dokon ena plynofikace celé obce. Z p vodn
plánovaných 62 p ípojek jich St edo eská plynárenská spole nost nakonec p ipojila
113. Výstavba plynovodu nás stála 4 641 964, - K . Celkem bylo rozvedeno 4 714,3
metr plynového potrubí, z toho na hlavní ády p ipadlo 3830,9m a na p ípojky
883,4m. Zastupitelstvo obce rozhodlo odprodat toto za ízení, jeho vypo tená kupní
cena iní 2.240.000 K . Získané finan ní náklady budou použity na výstavbu istírny
odpadních vod, kanalizace a vodovodu.

Opravy budovy obecního ú adu

Obdrželi jsme dotaci od Krajského ú adu St edo eského kraje na vým nu oken, dve í
a zateplení stropu v klubovn obecního ú adu ve výši 121 tisíc korun. Na vým nu
oken a dve í vybralo obecní zastupitelstvo firmu „KONYVKA“ z Velkého Oseka.
Vým na oken i s dotací stála 166 659 korun. P vodní strop v klubovn byl nahrazen
novým ze sádrokartonu a zateplen izola ní vatou. Výdaje na opravu stropu: materiál
22 999,- K a za práci 15 tisíc K . Z obecní pokladny jsme za tyto dv akce zaplatili
83 658,- K . Celková ástka v etn dotace 204 658 korun.

Oprava chodníku

Byla provedena oprava stávajícího chodníku podél p. 13 (u Pale k ). Opravu
provedla firma SILMEX z Kolína. Celkové náklady vyšly na 150 tisíc korun.

išt ní pomník

Uskute nilo se vy išt ní obou pomník mokrou cestou. Celkové náklady za vy išt ní,
impregnaci, vymalování písma atd., iní 8 736 korun.

Zm na územního plánu

Poslední úprava územního plánu obce N m ice se uskute nila v roce 1997 a nyní
jsme se zam ili p edevším na obecní pozemky pro budoucí výstavbu. Dali jsme
možnost vyjád it se ob an m, kte í by m li zájem své pozemky (zahrady) zm nit na
stavební pozemky a za adit je do nového územního plánu. Do zm ny plánu byly
zahrnuty také pozemky pro výstavbu OV, vodovodu. Úpravy vyjdou na cca 70 – 80
tisíc korun.

N m ická olympiáda

Poslední sobota v ervnu 2007 pat ila III. sjezdu N m ic, na který se sjelo celkem
šest z patnácti pozvaných N m ic. Pro ú astníky byly p ipraveny nejr zn jší
disciplíny, jejichž celkovým vít zem se stali zástupci naší obce.
Vloni se olympiáda konala v N m icích nad Hanou. P íští rok v ervnu pojedeme do
N m ic u Netolic, Jiho eský kraj.
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ROK 2008 - 2009
Dotace POV, rok 2008

Z Programu obnovy venkova Krajského ú adu St edo eského kraje získala obec
dotace ve výši 134 tisíc korun na výstavbu nového chodníku podél komunikace po
levé stran ve sm ru na B lušice. P i té p íležitosti došlo ke z ízení chodníku také
„na Obci“. Celková cena i s dotací inila 792 109 korun.

Kanalizace, vodovod a

OV- 2009

Pomalu a jist se dostáváme k záv ru vypl ování r zných žádostí a p edpis pro
výstavbu kanalizace a vodovodu, jejichž vy ízení trvá více než jeden rok. V sou asné
dob máme veškerou dokumentaci p ipravenou k p edání ke stavebnímu ízení na
M stský ú ad v Kolín . My ješt doplníme chyb jící dokumenty, které v sou asné
dob ešíme - geometrické plány na istírnu odpadních vod ( OV) a vodárenský
domek, vyn tí zem d lské p dy pro OV a p íjezdovou komunikaci, smlouvy na
p ivedení elekt iny k ob ma stavbám atd.
Takto dopln nou dokumentaci p edáme na M stský ú ad ke stavebnímu povolení.
V íjnu nebo listopadu bude vyhlášeno další kolo žádostí o dotace pro obce do 500
obyvatel a my budeme ekat, zda se na nás usm je št stí a tuto finan ní podporu
obdržíme.
Mezitím dojde k vytý ení a sm n pozemku mezi obcí a majiteli pozemk , na kterých
bude stát istírna odpadních vod. Pozemek pro vodárenský objekt již obec vykoupila.
Celkové výdaje na realizaci akce iní 61 264 000 korun.
Délka vodovodu bude 4 800 m, kanalizace 6 780 m. Sou asné a poté i nové
zastupitelstvo bude ešit otázku možného dofinancování této akce z vlastních zdroj .
V p ípad že obec obdrží dotaci ve výši 80%, zbývá doplatit 12 mil. K .
Sou asn žádáme o úv r, bez n hož není možné financovat tak velkou akci.
Uvažujeme, že se od roku 2011 staneme plátci DPH, ímž by se cena také snížila.
Finan ní spoluú ast pro ob any s trvalým pobytem i pro ostatní majitele nemovitostí
zatím není stanovena. Za sou asné situace není bohužel možné uskute nit takto
náro nou výstavbu bez finan ní spolupráce obyvatel.
V p ípad , že obec obdrží státní dotaci, odstartují práce na obou akcích již p íští rok
v b eznu, dokon ení je pak naplánováno na zá í 2012. O vývoji projektu dostanou
obyvatelé v as všechny informace na ve ejné sch zi, která se uskute ní do konce
letošního roku.

Stavební parcely

Na obecním pozemku sm rem na Býchory došlo k vym ení sedmi stavebních
parcel. Pozemky mají vým ru od 823m2 , nejv tší pak 896m2. Vzhledem k letošní
delší zim , se opozdily další navazující práce, tzn. vym ení a zam ení p ívodu
elektrických sítí, ve ejné osv tlení, chybí také dod lat projektovou dokumentaci na
komunikaci. P vodn plánovaný prodej pozemk je odložen na podzim letošního
roku.
Peníze z tohoto prodeje vloží obec do vybudování inženýrských sítí pro nové rodinné
domky, které na nich vyrostou – do výstavby komunikace, p ivedení elekt iny a
ve ejného osv tlení. V sou asné dob
ekáme na stavební povolení pro ve ejné
osv tlení a p ivedení kabelového vedení k jednotlivým stavebním pozemk m.
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Volby do poslanecké sn movny P R

V kv tnu se konaly volby do Poslanecké sn movny eské republiky. Z 259 voli
p išlo volit 161 ob an , z toho dva hlasy byly neplatné. Výsledky jednotlivých stran
podle hlas :
SSD 50
ODS 35
KS M 24
TOP 09 14
V ci ve ejné 14
Zemanovci 7, Suverenita 6, Strana svob. ob an a eská strana pirátská 2hlasy,
Po jednom hlase - Ob an.cz, Sdružení pro republiku, D lnická strana soc. sprav.,
Pravý blok a KDU- SL.

Spole enské d ní

Také spole enský a kulturní život v N m ících se v posledních letech ubírá dobrým
sm rem. Tradicí se stává pálení arod jnic, které se koná v dubnu na fotbalovém
h išti, po delší dob se obnovila tradice pou ové zábavy.
Také p íchod Mikuláše dostal novou podobu – d ti dostávají dárky pod rozsvíceným
váno ním strome kem na návsi a sváte n lad ný podve er pat í nejen jim, ale i
jejich blízkým.
Nové ob anské sdružení N m ice d tem se podílí na organizaci každoro ního Dne
d tí pro naše nejmladší obyvatele.
Velkou novinkou posledních let je znovuobnovená aktivita Sboru dobrovolných
hasi , který byl po dlouhých letech dopln n také o tým žen. N m i tí dobrovolníci
se tak znovu zapisují na sout žní listiny a umís ují se na vít zných p í kách.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLE ENSKÁ KRONIKA
Narodili se:
Eliška Malá
Nikola Kalinová
Veronika Chloupková

P ist hovali se:
Martin Kalina a Iva Rumlerová
Aleš, Dagmar, Aleš a Dagmar
Burdovi
Kamila erná
Jakub a Josef Horynovi, Petra
Vrbová
Ji í Pichl

Zem eli:
R žena Svobodová
Božena Horynová
Josef Krojidlo
Odhlásili se:
Alena Urbanová

V sou asnosti mají N m ice 325 obyvatel.

S ítání lidu, dom

a bytu se uskute ní v roce 2011. Již v letošním roce

p ipravujeme nové seznamy budov, naposledy se s ítalo v roce 2001. Od té doby
doznala naše obec výrazných zm n.
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FOTBAL
Sezonu 2009/2010 ukon il fotbalový oddíl Sokol N m ice po odehraných 24 utkání na
devátém míst . Znamená to ur ité zlepšení oproti minulým dv ma sezonám, ale zarážející je
po et obdržených branek - 87. Devatenáct gól jsme dostali b hem dvou utkání, kdy jsme
vyhov li soupe m a zm nili na jejich p ání hrací den nebo posunuli za átek utkání.
Jeden zápas se hrál ve všední den, kdy je t žké sestavit mužstvo, protože v tšina hrá do
N m ic dojíždí nebo jsou v zam stnání. P i druhém zápase n kte í hrá i zapomn li na
zm nu asu a na h išt dorazili ve chvíli, kdy utkání kon ilo. „Tím nechci íci, že hrá i nemají
zájem o fotbal, ale v tu chvíli bych je roztrhal,“ poznamenal starosta Milan Vacek.
Po adí st elc : Karásek Josef
12 gól
Vok ál Petr
6
Mén Stanislav
5
Janek Ji í
5
Suchánek František 4
Vacek Milan
3

Malý Václav
Hála Luboš
Skokan Mirek
Vacek Jan
Robovský Josef

3
2
2
1
1

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

1.

Volárna

2.

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

24

21 2

1

111: 22

65

(29)

J. Lhota B

24

15 3

6

65: 34

48

(12)

3.

B lušice

24

14 3

7

86: 35

45

(9)

4.

Žiželice

24

13 6

5

96: 58

45

(9)

5.

Krakovany B

24

12 5

7

56: 50

41

(5)

6.

Sendražice

24

11 3 10

51: 47

36

(0)

7.

T. Dvory B

24

11 2 11

43: 65

35

(-1)

8.

St. Kolín B

24

10 3 11

49: 47

33

(-3)

9.

N m ice

24

8

2 14

44: 86

26

(-10)

10.

Býchory B

24

7

3 14

41: 70

24

(-12)

11.

Konárovice B

24

6

4 14

40: 76

22

(-14)

12.

Ov áry B

24

5

2 17

43: 86

17

(-19)

13.

Oha e

24

3

2 19

26: 73

11

(-25)

První kolo podzimní ásti sezóny 2010 – 2011 za íná 21 srpna.
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

A3A1001

Býchory B

T. Dvory B

22. 08. 17:00

NE

A3A1002

Konárovice B

Žiželice

22. 08. 10:15

NE

A3A1003

Krakovany B

Oha e

22. 08. 17:00

NE

A3A1004

N m ice

B lušice

21. 08. 17:00

SO

A3A1005

Ov áry B

J. Lhota B

22. 08. 17:00

NE

A3A1006

Sendražice

V. Osek B

21. 08. 17:00

SO
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HASI I
31. ervence se uskute nilo další kolo polabské ligy u nás v N m ících. P ihlásilo se
celkem 18 družstev z devíti sbor . leny ligy jsou Sbory dobrovolných hasi
Ov áry, Lžovice, T i Dvory, N m ice a Býchory, které p ivedly do sout že 12
družstev. Ostatních šest družstev bylo hosty po adatele, Starý Kolín, Libice nad
Cidlinou, Dománovice, Hlave ník a Radovesnice II.
Výsledky: Kategorie d tí: 1. Ov áry - as 39,34 a 2. Dománovice - as 47,39 vte iny
Kategorie ženy 7 družstev - Na medaile dosáhly 1. N m ice 27.62, 2. Ov áry A
28,18 a 3. T i Dvory B 29.25. Další místa: T i Dvory A, Radovesnice II, Dománovice a
Lžovice.
„V kategorii muž z 9 družstev na medaile dosáhly N m ice s asem 21,00, 2.
Hlave ník 25,53 a 3. Ov áry B 26,39 vte iny a na dalších místech se umístily Ov áry
A, Radovesnice II, Lžovice, Libice n. C., Býchory A a B,“.
Ve vedlejší disciplín zvít zilo rovn ž mužstvo domácích. Další sout žní kolo ligy se
uskute ní 28. srpna v Býchorech.
Hasi ské závody v N m icích
Dne 31. 7. se uskute nily další hasi ské závody, pro nás jedny z nejd ležit jších a to
proto, že se konaly v N m icích. Museli jsme si všechno p ipravit a promyslet,
abychom se vyvarovali chybám z p edešlých závod .
Nám tyto závody za aly už v sedm hodin, kdy jsme se sešli na h išti a pomalu se
poušt li do již promyšlených p íprav. Po así bylo velice vyda ené a nám šlo vše od
ruky. Od p l desáté se za ala sjížd t jiná družstva. Po zapln ní h išt hasi skými
auty jsme kone n v jedenáct hodin mohli vše odstartovat.
P ijely dva d tské týmy. Tým Dománovic a Ov ár. Za Ov áry se zú astnila i Moni ka
Hálová, která sv j útok odb hla velice p kn . Tým Ov ár získal první místo s asem
39.34 sekund, Dománovice skon ili s asem 47.39 sekund druzí. Po d tech jako
obvykle p išly na adu ženy.
Ty se zú astnily v hojném po tu 7 tým . My jsme b žely až poslední. M lo to
obrovskou výhodu sledovat asy ostatních, ale také i nevýhodu, že terén už byl
trochu rozmo ený. Náš první útok se nám povedl naprosto dokonale, kdy jsme s
asem 27.62 sekund byly v pr b žném po adí na prvním míst . Muži m li
dohromady 9 tým . P ijela opravdu vysoká konkurence a díky tomu se naši hoši
možná ješt více snažili. Sv j útok b želi jako druzí v po adí s asem 21 sekund. Pro
ty, kte í si odb hli své útoky, byla p ipravena dopl ková disciplína, kde byl nejv tší
kámen úrazu p esné a rychlé balení hadic. Po zab hnutí i druhého útoku všech tým
jsme kone n mohli p istoupit vesele k vyhlašování. Vesele proto, že jsme s
neuv ením vyhráli všechna ty i první místa. Ženy první místo s asem 27.62
sekund, muži s asem 21.00 sekund a dopl kovou disciplínu ženy s asem 5.08
sekund a muži s asem 4.43 sekund. Samou radostí jsme našeho velitele Milana
Dostála a zástupkyni žen paní Jarušku Kulifajovou hodili do kád . Vše se nám
vyda ilo, žádný podstatný problém nenastal a my jsme mohli s chutí jít oslavovat
naše ty násobné vít zství neckijádou do Polních Chr ic.
D kujeme všem N m i ákúm, kte í se na nás p išli podívat a fandit nám.
Lucie Špinková
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Ryba ení

Dne 8. kv tna se od 7:30 hodin uskute nily v naší obci rybá ské závody. Po así
nám p álo - nebe bylo bez mrá k , voda v rybníce krásn klidná. P esn o p l
osmé zazn l startovní výst el a my rybá i, poté, co jsme se zaregistrovali a
vylosovali si místa na 1. i 2. polo as, jsme moli nahodit. První záb ry na
sebe nenechaly dlouho
ekat a š astným jedinc m se na há ku pohupovali
kap íci.
Nutno
podotknout,
že
letos
se
vysadili
opravdu
fešní
lysá ci,
p esahující p l metru. O to v tší byla naše motivace, si jednoho takového
dom odnést - pokud by m l avizovaných 55 cm, což se mi bohužel nepoda ilo.
Ob erstvení bylo zajišt no panem Krojidlem a rybá i bylo hojn
využíváno.
Chytlo se i pár p kných amur . Domnívala jsem se, že se tato ryba ani v
našem rybníce nenachází.
Ceny pro výherce také stály za to: pro rybá e na prvním míst bylo p ipraveno t icetikilové
selátko, dále to ale byly pruty i s navijáky, podb rák, taška na ryby a spousty dalších cen.
Závod se zú astnilo, pokud m pam neklame, celkem 24 závodník všech v kových
kategorií. Po n kolika hodinách urputného boje, byly výsledky následující:
1 místo
2. místo
3. místo

Kamila erná
David Matyáš
Ji í Svoboda

Ráda bych tímto pod kovala organizátor m akce: pán m Krojidlovi, Dostálovi, Doležalovi,
Skalickému
a
dalším,
kte í
se
na
akci
podíleli,
p ípadn
do
tomboly v novali ceny. Nemalý dík pat í také OÚ N m ice.
15. kv tna za ala rybá ská sezóna taky u nás, proto p eji všem, kdo si zakoupili povolenku,
mnoho úsp ch a petr v zdar.
Kamila erná

Stáj AFRODITA

Závody dvojsp eží se uskute nily v Kladrubech nad Labem 22. – 25. dubna. Tam se
n m ický zástupce pan Josef Hrouda umístil z 23 závodník na šestém míst .
Další závody, tentokrát mezinárodní, se konaly v Nebanicích ve dnech 1. - 4. ervence.
Krom zástupc
R se závod ú astnili závodníci ze Slovenska, N mecka, Rakouska.
Zvít zil Nesva il Ji í, pan Hrouda skon il na druhém míst .
Ve dnech 30.7- 1. 8 se konalo v Semicích u Nymburka Mistrovství republiky. Tam se umístil
pan Hrouda v celkovém po adí na druhém míst , když mu obhajoba mistrovského titulu
z lo ského roku unikla o dva body. Zvít zil Martin Gössl ze stáje Cheb – Nebanice.

Pou ová zábava
Tradi ní pou ová zábava se uskute ní v sobotu 14. srpna od 19 hodin. Hraje
TETOVANKA. Odpolední program za ne v 15 hodin fotbalovým zápasem mezi
hasi emi a fotbalisty, hraje se systémem 5+1. Fotbalisti si zkusí zab hnout požární
útok. Pro d ti je p ipraven skákací hrad. Ob erstvení zajišt no.
P ísp vky do N m ického Zpravodaje

Pokud máte p ísp vek, nápad nebo p ipomínku, o kterou byste se rádi pod lili s ostatními
obyvateli, je možné je zve ejnit v n kterém z p íštích ísel zpravodaje. lánek m žete p inést
nebo zaslat na obecní ú ad.

POD KOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že p íští N m ický zpravodaj vyjde až po íjnových volbách do obecního
zastupitelstva, rád bych tímto pod koval len m zastupitelstva za jejich práci a as, který
v novali snaze o zlepšení života v obci.
Milan Vacek, starosta Obce N m ice
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