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Zprávy z obecního ú adu:
Ve ejná sch ze
V lednu se uskute nila ve ejná sch ze za ú elem informovat ob any o výstavb
tlakové kanalizace, vodovodu a istírny odpadních vod ( OV). „Jsme rádi, že se
ob ané sešli v tak hojném po tu a vznesli adu dotaz na odborníky, kte í byli
p ítomni. A jsme také rádi, že v tšina z obyvatel chápe, že bez jejich finan ního
p isp ní není možné provést tak nákladnou akci,“ uvedl starosta Milan Vacek.
Od kv tna je možno zasílat finan ní p ísp vek na ú et obce, z ízený u Komer ní
banky Kolín, íslo ú tu: 23020150/0100, jako variabilní symbol se uvádí íslo
popisné nebo v hotovosti p ímo na Obecní ú ad. Tam se m žete domluvit i na
možnosti splácení ve splátkách.
V sou asné dob je již zpracována „Sponzorská smlouva“. Sponzor (právnická
osoba) je oprávn n uplatnit ode tení hodnoty finan ního daru, nebo jeho ásti,
poskytnutého stran sponzorované dle této smlouvy a to od základu své dan
z p íjmu ve výši a za p edpokladu spln ní podmínek dle p íslušných ustanovení zák.
. 586/1992 Sb., ve zn ní pozd jších zm n a dopl k .
Další ve ejná sch ze je plánována na ervenec nebo srpen.
Výstavba kanalizace a vodovodu
Koncem dubna byly zahájeny práce na výstavb kanalizace a vodovodu. Sou ástí je
p ivedení p ípojek za plot nebo ze nemovitostí a zde budou práce ukon eny.
V sou asné dob máme již zpracovaný projekt na vodovodní p ípojky pro každé íslo
popisné a p ipravujeme smlouvy k podpisu, které p edáme M stskému ú adu
v Kolín , odboru výstavby. Po schválení a nabytí právní moci (kdo bude mít zájem)
se m žete napojit na vodovod, aniž byste museli obíhat ú ady. Výstavba OV a
vodárny je naplánováno na ervenec 2011. Po dostavb a uvedení do provozu se
budou postupn napojovat jednotlivé objekty.
Audit
V únoru provedli zam stnanci Krajského ú adu St edo eského kraje kontrolu doklad
za uplynulý rok 2010. P ezkoumání bylo vykonáno výb rovým zp sobem a nebyly
zjišt ny chyby i nedostatky.
Další z kontrol provedli v ú etnictví zam stnanci Finan ního ú adu v Kolín . Tato
kontrola byla zam ena na dotace a získání finan ních prost edk z Ú adu práce v
Kolín .
Komunální odpad
V lo ském roce zaplatila obec za vyvezení komunálního odpadu 304 371 K , za
odvoz nebezpe ného odpadu 22 754 K a za nákup 150 nádob na bioodpad 113 400
K . Celková ástka iní 440 525 K . P ibylo také další místo s kontejnery na plast a
papír zap j ené od firmy EKO-KOM.
BIO ODPAD – biologicky rozložitelný odpad se za al vyvážet v úterý 26. dubna
2011. Poté se svoz uskute ní každý lichý týden v úterý.
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Nebezpe ný odpad – odvoz se uskute nil v sobotu 4. ervna v 10 hodin. Další
odvoz se uskute ní na podzim 2011.
S ítání lidu
V letošním roce se uskute nilo s ítání lidu. Na našem území se soupisy obyvatel
nebo n kterých vybraných skupin obyvatelstva uskute nily již ve st edov ku. V
historii byly provád ny p edevším k vojenským a da ovým ú el m, zpo átku tedy
zahrnovaly pouze ást populace. Zdokonalení soupis obyvatelstva u nás i v Evrop
pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869
za íná období tzv. "moderních s ítání" vyzna ujících se dodržováním hlavních zásad
vyty ených mezinárodními statistickými kongresy a na podklad konkrétní zákonné
normy. Na s ítání v Rakousku-Uhersku pak navazují s ítání v dob první republiky a
postupn i další s ítání provád ná až do dnešní doby. Zatím poslední s ítání lidu,
dom a byt se konalo k 1. 3. 2001.
V tabulce uvádíme p ehlednou tabulku vývoje obyvatel N m ic a p ilehlých obcí
Býchory a Oha e od roku 1869.
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Kalendá na rok 2012
Také v p íštím roce se N m ice p i adí k obcím prezentujícím se v každoro n
vydávaném kalendá i Kolínsko, který je složen z historických pohlednic. Pokud n kdo
z obyvatel N m ic vlastní podobnou pohlednici naší obce a cht l by se o ni pod lit,
m že ji p inést na obecní ú ad. Pohlednici si okopírujeme a vrátíme zp t.
Tento kalendá na rok 2012 je možné si objednat na obecním ú adu.
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Pálení arod jnic
30. dubna se uskute nilo na h išti pálení arod jnic. D ti si opekly bu ty, byly
odm n ny za arod jnické kostýmy a obrázky arod jnic. Zapálila se hranice
s arod jnicí. Po así se bohužel letos nevyvedlo, ale i tak nás pot šila velká ú ast
místních i p espolních obyvatel. Letos na pálení arod jnic hrála (nehrála) skupina
„Kap i“.
D tský den
29. kv tna se konal na h išti d tský den. Pro malé ú astníky byly p ipraveny r zné
hry se sladkou odm nou. Na úvod se p edvedly naše hasi ky, které zapojily do
sout že d ti. Ukázkou výcviku služebních ps p edvedli manželé Matouškovi a jejich
kolegové z výcvikového st ediska v Býchorách. Od d tí i dosp lých se pejskové i
psovodi do kali uznání za p edvedený výcvik. P edvedl se i p. Vlastník z Krakovan
s koníkem, který povozil v ko á e d ti po h išti. Na záv r se opekly klobásy.
Výlet na Výstavišt Lysá nad Labem
Obecní ú ad N m ice po ádá 19. ervna zájezd na Výstavišt v Lysé nad Labem na
výstavu nazvanou „R žová zahrada“. Ta je ve znamení celostátní výstavy r ží a
letních kv tin, nechybí ani zahradnické trhy a sou ástí je také výstava lé ebné
rehabilita ní a relaxa ní pé e a další užite né rady pro zdraví. Cena zájezdu je 100
korun, p ihlásit se je možno na Obecním ú ad N m ice do pátku 10. 6.
N m ická olympiáda –
25. ervna se po ádá zájezd na v po adí již pátou N m ickou olympiádu, kterou
letos hostí N m ice u Netolic. Zájemci o ú ast se mohou p ihlásit na obecním ú adu,
cena je 100 K . Odjížd t se bude v sobotu v asných ranních hodinách (p esný as
bude up esn n), s p íjezdem se po ítá na ned li ráno.
Program dne:
- Malá kopaná 5 + 1
- Nohejbal
- Stolní tenis
- Šipky
Pro ú astníky, kte í se nechystají ani na jednu ze sportovních aktivit, je p ipraven
kulturní program: koncert dechové hudby Šumavanka, vystoupení d tského souboru
Pastelky, k tane ní zábav hraje skupina „Brusný kotou e“. Ob erstvení po celý den
je zajišt no. Zájemci, kte í jsou odhodláni reprezentovat naši obec, se musí vybavit
sportovní obuvi.

Spole enská kronika – jaro 2011
Zlatá svatba:
26. b ezna oslavili manželé Josef a Marie Vost ežanských zlatou
svatbu. Dodate n jim k tomuto významnému výro í srde n
gratulujeme.

Zpravodaj .35 – erven 2011

Odhlásili se:
Pavlína Tvrdíková / Dostálová/
Anežka Merglová
N me ek Jan
P ist hovali se:
Filous Ji í a Ond ej
Filousová Alexandra a Anežka
Bubení ková Monika
Zem eli:
Vokoun Václav /prosinec 2010/
Hálová Božena
Kubí ková Marta
Hrbek Václav
Po et obyvatel k 31. kv tnu 2011 je 315.

Sport
I když se nám letos poda ilo áste n omladit mužstvo, výsledky se nedostavily.
Hern jsme na tom lépe než na podzim, ale stále jsme na posledním míst . Chybí
nám hrá , který by zužitkoval šance, které si vytvo íme b hem zápasu. Do konce
sout že zbývá sehrát dv kola a ztráta na p edposlední Oha e je stále 5 bod .

Hasi i
V lo ském roce se družstvo žen a muž umístnilo v Polabské lize v celkovém po adí
na prvním míst . Letošní zahájení sout že se jim op t poda ilo obsadit jak ženy, tak
muži první místo. Závody se uskute nily ve Lžovicích. Další akci, kde m žete naše
hasi e podpo it je 11. ervna na memoriálu Bohouše B eziny a 25. ervna Polabská
liga v Ov árech. U nás se závody uskute ní v sobotu 30 ervence.
Druhou sobotu v srpnu po ádají hasi i na místním h išti pou ovou zábavu. Hraje
TETOVANKA.
Rybá i – letos se za alo s rybolovem na místním rybníce 1. kv tna. Ryby byly
zakoupeny a dovezeny z Radovesnic II. Do dnešního dne se prodalo 29 povolenek.
Kade nictví –
Provozní hodiny paní Šedové:
Provozní hodiny paní Burdové:

každý sudý tvrtek od 9:30 – 12:00 hodin
pond lí od 16:00 – 19:00 hodin
úterý
od 8:00 – 11:00 hodin
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Z pam tí pana Vladimíra Špinky

Milý Vlá o,

Kolín 26/III. 1945

po nastoupení do práce po odklizování po náletu na Kolín dne 15. b ezna obdržel
jsem od tebe pozdrav ze zákop a ihned ti odepisuji. Nálet na Kolín, který trval p es
¾ hodiny, byl ze všech zde provedených nálet nejv tší, a škoda ta není
k odhadnutí, jen v nové elektrárn dostupuje 20 milion .
Když škodu chci ti vylí it, uvaž, že když srovnáme oba d íve provedené nálety vedle
sebe, t etí nálet je o hodn p ed í, i když mrtví dostupují po tu 38 dosp lých osob,
d ti v to nepo ítajíc.
Za neme v m st : Nový most byl zasažen 2 bombami, bylo p erušeno vedení
parovodu, plynu, elekt iny a všeho možného co šlo na Zálabí. Tyto dv bomby,
z nichž každá šla na jiný chodník asi v místech, kde je kiosek na prodej novin, který
sám byl hozen p es zábradlí. Všechny okenní tabule u Erhart , Sk ivánk ,
Hospodá ské záložny byly vytlu eny, další puma šla pod kostel bartolom jský na
d kanství. Dráha naproti Kolinei byla vyhozena do vzduchu a vlaky na Prahu
nejezdily. Další stopy šly na Zálabí, zásahy byly v ulici Veltrubské od zálabské pošty,
obecní domy naproti mostu byly poškozeny, skoro celá veltruská ulice od Sejkory
byla poškozená, kde i druhý den ho elo. Brankovická ulice, to je ta ulice od mostu na
Kalcovku, taktéž byla z ízena. A u lesa, to je pohled jako když se zde p ehnal orkán a
zanechal jen st ny, které tr í holé k obloze, která se rýsuje blankytnou mod í.
Ov árecká ulice, kde byly vykopány i nevybuchlé pumy, byla z ízena od krytu p.
disponenta, respektive od obchodu u Kratochvíla, poškozena celá až k Petrolce.
Fran ík, Melich, Záruba srovnány se zemí, rovn ž i trak cikorky do ulice srovnány se
zemí. Vozovka byla tak poškozena, že s t ch sutin není možno v dnešní dob dáti
n co dohromady, není 1 objekt, který by byl nepoškozen.
Petrolka, na kterou bylo shozeno 300 pum, je v žalostném stavu, ale prý po oprav
musí jeti.
Okružní ulice skoro od T idvorky je také zni ena, krom Horské ulice a krátkých ulic.
H bitov m stský, evangelický byl poškozen jako d íve sendražický.
Zkrátka škoda pro oko veliká a práci odhadu ji na Zálabí 1 600 daru e, 80 – 100
srovnáno se zemí, 600 poškozeno, 300 k obývání nezp sobilé, o oknech ani
nemluv . Pracoval jsem na druhém odklízení plných 10 dn , stravování bylo
mizerné, 6 dn jsem byl na odklízení a zasklívání prkny v elektrárn , která dodnes
stojí a nebiti proudu z jiných elektráren, byly by továrny bez proudu.
To je zhruba asi vše, o vytahování mrtvol až po druhé.
Srde n T zdraví a p eje brzký návrat a t ší se na vylí ení života ze zákop
Tv j Kubát
Doslovný p epis dopisu, který obdržel p. Špinka
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Uvažujete o prodeji nebo pronájmu Vašeho domu, bytu,
chaty nebo pozemku?

Sv te se do rukou profesionál .
Dovolte mi, abych se p edstavil. Jmenuji se Roman ermák a jsem maklé em
realitní spole nosti ERA Garancia, fungující z Kolína a Kutné Hory i do okolních
region , resp. po celé eské republice prost ednictvím sít ERA kancelá í již od r.
1991.
Velice rád bych Vám, v p ípad Vašeho zájmu, nabídl pomoc s p ípadným
prodejem, koupí nebo pronájmem Vašeho domu, bytu, chaty nebo pozemku,
p ípadn p edal (bez nároku na odm nu) informace, které Vám, pokud se
rozhodnete prodávat sám/sama, pomohou Vaši nemovitost prodat.
O prodej, koupi nebo pronájem bytu jsem schopen se postarat tzv. od A do Z.
V p ípad , že se rozhodnete pro spolupráci s naší kancelá í, stanu se Vaším
osobním realitním maklé em a nabídnu Vám poctivou, profesionální službu, která
Vám s Vaším zám rem velmi pom že.

OSOBNÍ KONZULTACE S NABÍDKOU PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB
VÁS NIC NESTOJÍ!
Roman

ermák tel. 725 938 619

