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Vážení spoluobčané,
Poslední dny roku 2012 se rychle blíží a vy jste právě otevřeli poslední
číslo Němčického zpravodaje. Je to již třicáté sedmé vydání tohoto
občasníku.
Nastává tedy i čas bilancování. Letošní rok byl dost náročný na
dodržování termínů při výstavbě tlakové kanalizace a vodovodu. Ne vždy
se povede všechno, tak jak si představujeme. Ale i tak si myslím, že se
naše obec může srovnávat s většími obcemi, co se týče vybavení
technické infrastruktury. Spokojeni můžeme být s výstavbou rodinných
domků, jejich majitelé po dokončení a zkolaudování se nahlašují na
trvalý pobyt.
Doufám, že se Vám podaří najít více těch kladných věcí, hezkých
vzpomínek, úspěchů a správných rozhodnutí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat svým kolegům zastupitelům i dalším
lidem, kteří se společně se mnou podíleli na rozhodování o dění v obci,
na zajištění jejího chodu a na úsilí o zlepšení života v Němčicích. Přál
bych si, aby do budoucna ještě přibylo lidí, kterým není dění v obci
lhostejné.
Přeji Vám všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do Nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů,
sousedského porozumění a také hezký život v Němčicích.
Milan Vacek
Starosta
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Zprávy z obecního úřadu:
Veřejná schůze
V březnu se uskutečnila veřejná schůze za účelem informovat občany o výstavbě
tlakové kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod (ČOV). „Jsme rádi, že se
občané sešli v tak hojném počtu a vznesli řadu dotazů na odborníky, kteří byli
přítomni. Připomínali jsme nutnost zavedení elektřiny pro napojení čerpadla do
tlakové jímky, termín byl stanoven do konce měsíce dubna. Je škoda, že řada
občanů přistoupila k této připomínce laxně. To se projevilo v době, kdy se uvedla do
provozu ČOV. Občané, kteří do dnešní doby nedoplatili tento příspěvek a je zde i 6
domácností, které nezaplatily žádnou částku, mají ještě možnost, se co nejdříve
domluvit na Obecním úřadě na způsobu úhrady. Ve výjimečných případech jsme
ochotni se domluvit na splácení příspěvku v příštím roce. Pokud dlužníci nezaplatí do
konce letošního roku minimálně 50% příspěvku, budou odstaveni od tlakové
kanalizace a odebírání vody z vodovodního řádu (pokud jsou připojeni).
Výstavba kanalizace a vodovodu
Začátkem března byly zahájeny práce na výstavbě kanalizace a vodovodu.
Dokončovalo se zakopávání jímek na kanalizaci a vodoměrných šachet. Při tlakových
zkouškách u vodovodu, kdy tlak byl 21/2 x větší, než se normálně používá, došlo
k úniku tlaku. Po dohodě s I. Kamenickou jsme se rozhodli přednostně spustit
tlakovou kanalizaci a souběžně s tím opravit závady na vodovodu. Požádali jsme
Ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu na dokončení, místo plánovaného
ukončení k 30. 6. 2012 na datum dokončení k 31. 8. 2012. Zkušební provoz na ČOV
se spustil 1. července. Tak jak se postupně začali občané napojovat, upravoval se
provoz čističky. V současné době je napojeno cca 130 domácností z celkového počtu
155 ks přípojek. Ostatní se budou připojovat na jaře 2013. Kanalizace se zavedla i
na stavební pozemky u hřiště. Pět objektů není napojeno. Z toho čtyři nejsou trvale
obydleny a v jednom případě nebyl o připojení zájem.
Co můžeme a nemůžeme pouštět do tlakové kanalizace
V žádném případě nesmí být napojena dešťová voda. Každý z vás dostal při
předávání zařízení jímky seznam, na kterém bylo dopodrobna popsáno, co se smí a
nesmí do tlakové kanalizace vypouštět. Záleží na každém, jak se bude o zařízení
starat. Odrazí se to na případných opravách. Velice nebezpečné jsou obzvlášť tuky,
které se usazuji na stěnách potrubí odvádějící odpadní vody do tlakové kanalizace.
Platba stočného a vodného
Stočné – obyvatelé platí 120 Kč za osobu a měsíc.
Příklad výpočtu v domácnosti, kde žijí 4 lidé: 4 x 120 (za měsíc) x 3 (za čtvrtletí)
= 1440 Kč. Platí pouze ti, co jsou napojeni na kanalizaci a používají ji. Letošní výběr
poplatku byl za IV. čtvrtletí, i když byly některé domácnosti napojeny před říjnem
2012. Některé domácnosti se napojily až v listopadu tzn., že platí až od skutečné
doby napojení. Chalupáři platí 120 Kč za měsíc a objekt.
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Vodné - Obyvatel platí zálohu 45 Kč za měsíc. Výpočet je stejný jako u stočného.
Platí pouze ty domácnosti, které jsou napojeny na vodovod a odebírají vodu. Pokud
někdo odebírá vodu pouze nárazově, lze dohodnout podmínky plateb na Obecním
úřadu. Odečet spotřeby vody bude proveden ve čtvrtém čtvrtletí 2013 a poté
provedeno vyúčtování (jako u elektrické energie).
Poplatky za stočné a vodné se vybírají každé čtvrtletí. V únoru proběhne výběr za I.
čtvrtletí roku 2013. Ty osoby, které mají trvalé bydliště v obci a nezdržují se zde, tyto
poplatky neplatí.
Kdo používá kanalizaci anebo vodovod a dosud nezaplatil za poslední čtvrtletí, musí
provést platbu do 28. 12. 2012
Audit
V březnu provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolu
dokladů za uplynulý rok 2011. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem a
nebyly zjištěny chyby či nedostatky.
Další z kontrol provedli v účetnictví zaměstnanci Finančního úřadu v Kolíně. Tato
kontrola byla zaměřena na dotace a získání finančních prostředků z Úřadu práce v
Kolíně. Rovněž bez závad.
Komunální odpad
Letos jsme úspěšní ve výběru poplatku za tento odpad. Ve stanové lhůtě splatnosti
tj. do 30. 6. nám zbývalo vybrat pouze 1 poplatek za komunální odpad.
Vybudovalo se nové sběrné místo s kontejnery na plast a papír Na obci. V obci tak
máme již tři sběrná místa na plast a papír, za čekárnou je ještě kontejner na sklo.
Od 1. ledna 2013 bude platit nová vyhláška o místním poplatku za odvoz
komunálního odpadu. 1. července 2012 nabyla účinnost novela zákona č. 565/1990
Sb., o místním poplatku. Došlo ke zvýšení sazby poplatku z 250,- Kč na 750,- Kč.
Obce tak můžou zvýšit poplatek za odvoz odpadu na celkovou částku 1000,- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zachovat pro příští rok 2013 dosavadní poplatek ve výši
500,- Kč na osobu.
BIO ODPAD – biologicky rozložitelný odpad se začal vyvážet od 24. dubna 2012.
Svoz probíhal každý lichý týden v úterý až do 6. listopadu. O začátku jarního svozu
2013 budete včas informováni.
Nebezpečný odpad – odvoz se uskutečnil V naší obci tradičně 2x do roka a to
26. května a 10. listopadu. Za odvoz tohoto odpadu jsme letos zaplatili 29 463,- Kč.
Z EKO-KOMU jsme obdrželi za třídění odpad 36 700,- Kč.
Železný šrot – Odvoz železného šrotu byl naplánován od 8. do 10. června. Výtěžek
byl věnován na činnost hasičského oddílu.
Pálení čarodějnic
30. dubna se uskutečnilo na hřišti pálení čarodějnic. Děti si opekly buřty, byly
odměněny za čarodějnické kostýmy a obrázky čarodějnic. Zapálila se hranice
s čarodějnicí. Počasí nám letos přálo, účast místních i přespolních obyvatel se
přiblížila odhadem k číslu 200. Letos na pálení čarodějnic hrála „TETOVANKA“.
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Jediná černá kaňka na celé akci byla, že někdo ukradl obsluze u výdeje klobás
peníze cca 2tis. Kč.
Dětský den
2. června se konal na hřišti dětský den. Pro malé účastníky byly připraveny různé hry
se sladkou odměnou. Jako překvapení byla ukázka pana Třešňáka z výcviku dravých
ptáků například káně lesního a výcvik služebních policejních psů. Na závěr se opekly
klobásy.

Společenská kronika – jaro 2012
Narodili:

Malá Barbora, Belza Jan, Vitalij Jorda, Patrik Kalina,

Zemřeli:
Přistěhovali:

Jana Drahovzalová, Miluše Rejfková
Kozel Jaroslav (Jambrichovi)
Velík Vítězslav (Filousovi)
Dorny Willem, Dorny Philippe, Šrolová Zdeňka,
Skořepa Josef
Haraga Juraj a Zelenková Petra (po p. Richterovi)
Michaela Belzová a Tomáš Kohoutek
Filip, Jana a Jiří Stibůrkovi
Jana, Petra a Josef Jeřábkovi
David a Gabriela Kynclovi

Odhlásili:

Jakub Hrouda, Regina Hroudová, Olga Poláková
Václav a Květoslava Cabrnochovi
Hana Jambrichová, Michala Horáčková, Lukáš Líska
Josef Belza a Michaela Bartošová
Monika Bubeníčková a Jiří Hoskovec
Lukáš Líska a Jana Dudlová
Počet obyvatel k 30. listopadu 2012 je 325.

Svatba:

Sport
I když se nám před začátkem jarní části sezony 2011 - 2012 podařilo částečně
omladit mužstvo, výsledky se nedostavily. Skončili jsme na posledním místě. Chybí
nám hráč, který by zužitkoval šance, které si vytvoříme během zápasu, anebo
brankaři neměli svůj den a pustili laciné góly. Podzimní část nové sezony 2012 –
2013 jsme posílili hlavně v záložní řadě a v obraně. Herně jsme na tom lépe než na
podzim. Po podzimní části jsme na předposledním místě se sedmi body.

Hasiči
V letošním roce se u nás uskutečnily závody Polabské ligy 29. července. Druhou
sobotu v srpnu pořádali hasiči na hřišti pouťovou zábavu, hrála skupina „Faust band“.
Sešlo se asi 180 lidí. V odpoledním programu, byly pro děti zdarma pouťové atrakce,
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jízda na koni. Uskutečnil se nohejbalový zápas mezi SDH Němčice a FC Němčice,
ve kterém zvítězilo mužstvo FC. Dále vystoupila paní Hoffmannová se sportovními
psy „AGILITY“.
Rybáři
Na sádkách v Nouzově jsme zakoupili ryby v ceně 7000 Kč. Letos se začalo
s rybolovem na místním rybníce 1. května. Prodalo se 28 povolenek. Cena pro
domácí je 350,- Kč, pro přespolní 450,- Kč. Vždy po vytažení pěti kaprů je nutno si
zakoupit další povolenku. Míra kapra byla letos stanovena po celou dobu lovu 45cm.
O prázdninách bylo možné si zakoupit prázdninovou povolenku za 200 Kč.
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka a rozsvícení stromečku se uskutečnilo v sobotu 1. prosince od
16:00 hodin na návsi. Své umění předvedly děti z mateřské školky v Ohařích, které
doprovázela paní řiditelka Dudková a paní Suchá která hrála na hornu. Jako již
tradičně se podával grog, čaj, punč a cukroví, které napekly naše ženy. To podle
ohlasu chutnalo, protože nezbylo nic. Na závěr byl ohňostroj.
Silvestr – ve Vigvamu se natáčel Silvestr. Sestřih z natáčení se bude vysílat 10
minut po půlnoci na ČT 1. Z hostí zde účinkovali Bára Štěpánová, Milan Pitkyn,
Jožka Šmukař se svoji kapelou.
Kulturní kalendář na rok 2013
25. leden – hasičský ples ve Vigvamu /pořádá Polabská liga hasičů/
30. dubna - Čarodějnice
1. června - Dětský den
8. června - koncert bratří Nedvědů a Věry Martinové / Vigvam/
22. června – sjezd Němčic u Litomyšle
10. srpna - pouťová zábava
7. prosince - Mikulášská nadílka
Kadeřnictví –
Provozní hodiny paní Šedové:
Provozní hodiny paní Burdové:

každý sudý čtvrtek od 9:30 – 12:00 hodin
úterý
od 16:00 – 18:00 hodin

Pedikúra
Provozní doba paní Stehlíkové: každá II. středa v měsíci (obec připlácí 70 Kč).
Sjezd Němčic – blíží se setkání obyvatel Němčic na již tradiční akci „Němčická
olympiáda“. Bude to ročník jubilejní, neboť od 1. olympiády uběhne v červnu 2013 již
10 let. 6. ročník Němčické olympiády se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013 v Němčicích
u Litomyšle. Podle místních podmínek a zkušeností z předcházejících „ utkání“
nabízíme zapojit se do následujících sportovních disciplín:
1) malá kopaná
2) stolní tenis
3) nohejbal
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4) šipky
5) turnaj v mariáši
6) volejbal
Poslední dvě disciplíny nejsou zatím vyzkoušené, přesto by se mohly realizovat.
Informace z OÚ:
8. ledna od 7:30 – 15:30 a 10. ledna od 8:00 – 16:00 hodin nepůjde v celé obci
elektrický proud. Pro odběratele vody to znamená šetřit s vodou tak, jako
kdybyste brali vodu z vlastní studny.
Jímky na splaškovou kanalizaci mají dostatečnou kapacitu, takže nemusíte mít
obavy, že ji naplníte.
Mimořádný náhradní svoz komunálního odpadu bude 30. 12. 2012 místo 1. 1. 2013.

Provoz obecního úřadu ve dnech 27. a 28. 12. 2012 bude od 7:00 – 12:00 hodin
V pondělí 31. 12. /silvestr/ bude na OÚ dovolená.
Vánoční zvyky
BARBORKA
Vložte do vázy tolik větviček (podle vánoční tradice by to měla být větev třešňovábarborka), kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání a pověsí
jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujete). Komu
větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.
ZLATÉ PRASÁTKO
Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odměnu o Štědrém večeru těm, kdo se po
celý den až do východu první večerní hvězdy postí. Tento zvyk patří k těm
nejtajemnějším a dodnes není tato vánoční tradice zcela objasněna. Prase však bylo
v předkřesťanských dobách symbolem slunce a o zimním slunovratu, na který
připadají křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá vlády a noci se pomalu
zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, pomáhaly
prasátku hlídat děti i méně laskavé vánoční bytosti. Dohlížel na ně "svatý šprech",
který by prý nezaváhal nezbedovi provrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že
je skutečně prázdné.
ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím
jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud
se po rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok
zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého.
LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však za
obou světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem upadl v
zapomnění. Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v
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prodejnách rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako
zátěž na vlasec. Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad
plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou.
Olovo ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a
zkoumat, co nám věští. Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a srozumitelně
formulovanou otázku.
POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK
Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to tajemný, ale především krásný zvyk a také
ukrácení chvíle při čekání na Ježíška. Do půlek vlašských ořechů nakapeme vosk a
připevníme tak do nich malou svíčku. Každý z rodiny dostane jednu takovouto
lodičku, kterou následně pouštíme v kbelíku nebo umyvadle. Pokud naše lodička
zůstává u břehu, říká se, že nás v příštím roce nečeká žádná výraznější změna.
Pokud lodička pluje bok po boku s jinou, čeká nás údajně tolerance, láska od toho
druhého nebo někdo nový v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními,
symbolizuje to vzájemnou úctu a semknutost. Když se loďka potopí, nevěstí to nic
dobrého.
JMELÍ
Zatímco zdobení vánočního stromku je vánoční tradice relativně mladá, zvyk
rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu
přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo považováno za
rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci a čarodějné moci. Jmelí platí také za
rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce
štěstí a plodnost.
VÁNOČNÍ BETLÉM
Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jesle údajně
posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky
poprvé vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi.
VÁNOČNÍ KOLEDY
Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba Tichá noc, o jejíž rozšířenosti
svědčí fakt, že se na Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích. Svou premiéru
měla v roce 1818 v salzburském Oberndorfu; autorem textu byl místní farář Josef
Mohr, nápěv složil Franz Xaver Gruber.
VÁNOČNÍ ZVYKY PRO NEZADANÉ DÍVKY
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala i
v novém roce svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým
nevyšel pokus s kurníkem, mohly hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po
dopadu obrácený patou ke dveřím, zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil
špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a odejdou. Nezadané dívky zase chodily
třást bezem a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, bydlel jejich nastávající.
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda.
Taková, jaká je vidět v každém betlému. Dnes už každý ví, že hvězda
s chvostem není pravou hvězdou, ale kometou. Podle astronomů se
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však v době narození Krista žádná kometa na nebi neobjevila. Dokonce slavná
Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. objevila se tedy buď příliš brzo, nebo příliš pozdě. Hvězda s chvostem se stala
tradicí, až v 15. až 16. století díky proslulému italskému malíři. V roce 1304 maloval
Giotto di Bondone fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se
vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro
mnoho dalších. Tím je vysvětlena hvězda s chvostem nad Betlémem, ale opravdová
Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až německým astronomem Johannesem
Keplerem. Ten 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení)
planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k takovému sblížení došlo v roce 7 před n. l.
podle tohoto objevu se tedy Kristus narodil již před naším letopočtem. Tuto
skutečnost se podařilo dokázat až v minulém století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě
nového kalendáře podle narození Krista bylo uděláno několik chyb a tak je současný
kalendář od správného data narození Krista posunutý. Betlémská hvězda, která
přivedla tři mudrce do Betléma, je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu
ZVYKY ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Jakou polévku máte na stole, než jdete rozbalit dárečky? Slyšeli jsme již mnoho
verzí, od kroupové, rybí, čočkové, bramborové až po houbovou. Dnešní maminky
vaří pouze to, co dětem opravdu chutná. Jak tomu ale bylo dřív? Jaká polévka je ta
pravá štědrovečerní? Říká se, že právě rybí polévka byla tou nejlepší. Hospodyně
připravila večeři z krup, čočky a rybí polévku. Také se pekl vánoční kuba.
Rodinka večer slavnostně zasedla k večeři, kterou zahájila modlitbou, vzpomínkou
na zemřelé a minulý rok. Hospodyně odebrala naběračku pro domácí zvířata, kosti
se dávaly na talíř, který se potom vynesl pod nedalekou jablůňku. U nás se ještě
zachoval zvyk vkládání rybích šupinek pod talířek, údajně nám mají šupinky přinést
penízky v následujícím roce. Kdyby to tak ale bylo, byli by kapři zřejmě již dávno
vyloveni. Také se u nás nezapomíná na zvyk, že nikdo nesmí od stolu odejít, jinak do
roka zemře. Jako první vstává hospodyně – maminka.
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