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Vážení spoluob ané,

Op t se blíží váno ní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as
bilancování, co se nám za ten uplynulý rok poda ilo a co jsme nezvládli
podle svých p edstav. Doufám, že se vám poda í najít více t ch kladných
v cí, hezkých vzpomínek, úsp ch a správných rozhodnutí.
Cht l bych touto cestou pod kovat svým koleg m zastupitel m i dalším
lidem, kte í se spole n se mnou podíleli na rozhodování o d ní v obci,
na zajišt ní jejího chodu a na úsilí o zlepšení života v N m icích. P ál
bych si, aby do budoucna ješt p ibylo lidí, kterým není d ní v obci
lhostejné.

P eji Vám všem klidné a p íjemné prožití váno ních svátk a do Nového
roku pevné zdraví, hodn št stí, osobních i pracovních úsp ch ,
sousedského porozum ní a také hezký život v N m icích.

Milan Vacek
Starosta

Zprávy z obecního ú adu:
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Ve ejná sch ze
V po adí druhá ve ejná sch ze se uskute nila 17. srpna. P ítomné p ivítal starosta
obce M. Vacek a seznámil je s pr b hem výstavby vodovodu, kanalizace a OV.
Poté p edal slovo Ing. Hrbkovi, který p edstavil další plány výstavby. B hem 14 dní
se za ne s umís ováním erpacích šachet. Ob ané budou znovu dotazováni, kam
cht jí šachtu umístit, v jaké hloubce mají gravita ní p ípojku do stávajícího septiku a
také kam p ivézt vodovodní p ípojku. Pan He mánek, hlavní stavbyvedoucí, vysv tlil
ob an m, pro se bude v tší ást šachet kopat ru n . Jedním z d vod je neporušit
sou asný stav pozemk (okrasné zahrady, chodníky atd.). Poté vystoupil zástupce
spole nosti SIGMI Lutin pan Dokládal a na p ipraveném modelu erpací jímky
vysv tlil její systém, vybavení a funk nost. Ob ané se zajímali hlavn o vystrojení
jímky, jaké nap tí p ivézt k jímce, umíst ní ovládací automatiky, životnost jímky a
erpadla. Dále uvedl, že do zahájení provozu je nutné mít k jímce p iveden elektrický
proud o nap tí 380 volt . P edpokládané zahájení zkušebního provozu, tedy i
napojení jímek, je druhá polovina dubna 2012. Dále pan Dokládal seznámil ob any,
co do jímky pat í, aby tak p edešli zbyte ným opravám.
Další informace naleznete na stránkách obce. www.ou-nemcice.cz
Rádi bychom znovu p ipomn li, že splašková kanalizace je ze zákona povinná.
V p ípad , že se do projektu nezapojíte, budete muset v budoucnu prokázat, že
s odpadními vodami nakládáte dle platného zákona, že vlastníte normám
odpovídající septik nebo domovní isti ku, že odpad ze žumpy vyvážíte na isti ku
odpadních vod. (Vypoušt ní do deš ové kanalizace bude zakázáno, kontrolováno a
postihováno) V p ípad dodate ného napojení na ve ejnou splaškovou kanalizaci
bude majitel nemovitosti hradit veškeré náklady sám. Šachta s vybavením stojí 50 až
60 tisíc korun, dále si musí sám zajistit projekt, stavební povolení atd., což znamená
výdaje cca 100 tis.) V pr b hu ve ejné sch ze byly také zodpov zeny dotazy
ob an .
Nap íklad:
Kdo provede zakopání jímky? Zakopání provede firma jméno firmy.
Délka výstavby / kolaudace?
ervenec 2012/
Dokdy zaplatit 28 000,- K ? Polovinu zaplatit do ervna, zbytek do 15.
prosince 2012.
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 „Darovací smlouva“. Dárce (právnická i fyzická
osoba) je oprávn n uplatnit ode tení z daní ve výši 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 . Ten, kdo se rozhodne
pro ode et dan , si musí na OU vyzvednout po novém roce pat i ný formulá , který
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p iloží k da ovému p iznání. Da ové p iznání se podává do konce b ezna 2012.
P iznává se jenom ástka, kterou jste do té doby složili. Zbytek vkladu p iznáte
v následujícím roce 2013. P iznání se netýká ob an d chodového v ku.
Další ve ejná sch ze je plánována na jaro 2012.
Vodovod
O výstavb nového vrtu se zastupitelstvo rozhodlo podle pr zkumu, který jsme
nechali provést z d vodu stá í (1973) a vystrojení vrtu. Kamerové zkoušky odhalily
v tší výskyt sanitru (železitá voda) na st nách pažení. Nová studna se za ala vrtat
16. srpna. Vrt provedla odborná firma z Nového M sta na Morav a jeho hloubka je
49 metr . Po jejím vyvrtání byly provedeny erpací zkoušky, které trvaly 14dní.
Poslední den se odebraly vzorky pro úplný rozbor, jak na teplou tak i studenou vodu.
Rozbor provedla akreditovaná laborato Vrchlice-Male , a.s. Kutná Hora. Bez úprav
je voda z nového vrtu pitná. Na nový vrt (v p ípad poklesu vody) bude napojena i
dr bežárna, která používá pro svoje pot eby vlastní vrty.
Druhý starý vrt, který se nachází vedle nového vrtu, necháme prohlédnout kamerou,
vy istit a napojit na jímací systém vodovodu jako záložní zdroj v p ípad technické
údržby nebo poruchy nového vrtu. Okolo vrtu vznikne ochranné pásmo 2. stupn .
Zprovozn ní kanalizace, vodovodu, OV je naplánováno na kv ten 2012. Kolaudace
na ervenec 2012.
Pod St elcem, jak se nazývá daná lokalita, se v sou asné dob nachází 5 vrt . Vrt
HV-1 a HV-3 spole nost Vod anské ku e, vrt HV-2 a HV-4 obec N m ice a vrt HV-5
ZOD Ov áry (bývalá sušárna).
Zavedení elekt iny, kanalizace a vodovodu k novým stavebním pozemk m
K pozemk m na výstavbu za h išt m se nám povedlo dotáhnout elektrické p ípojky a
ve ejné osv tlení. Rovn ž tak p ístupová komunikace je ve stádiu p íprav. Po dohod
se stavebním ú adem v Kolín jsme položili hlavní ády na tlakovou kanalizaci a
vodovod. P ipravujeme výstavbu p ístupové komunikace k parcelám.
V sou asnosti máme prodaných p t ze sedmi parcel. Cena za 1m2 je 500 korun a
velikost pozemku je od 823m2 až do 915m2. Každý majitel pozemku si zvláš zaplatí
p ípojku na vodu a kanalizaci.
Odpadové hospodá ství
Komunální odpad
Do dneška jsme v letošním roce zaplatili za vyvezení komunálního odpadu 360 000
korun, od ob an bylo vybráno 165 750 korun. V roce 2012 se budeme snažit udržet
poplatek za odvoz 500 K na osobu. Tato ástka by m la být i za rekrea ní objekt.
BIO ODPAD
Již druhý rok se v období od jara do podzimu vyváží biologicky rozložitelný
odpad. Je vid t, že si na n j naši ob ané zvykli, protože si dokupují druhý kontejner
na tento odpad.
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Nebezpe ný odpad
Za odvoz nebezpe ného odpadu, který se provádí dvakrát ro n , bylo zaplaceno
27 149 korun.
EKO KOM
Spole nost EKO KOM provádí vyú tování vyt íd ného odpadu (papír, plast a
sklo). Letos jsme obdrželi ástku 37 519 korun. Pochvalu si zaslouží obyvatelé, kte í
tento odpad t ídí, oproti minulému roku je to nár st o 10 000 K . Ke dv ma míst m
pro kontejnery na plast a papír, p ibude v p íštím roce další. KDE?
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.
Sport
I když se nám letos poda ilo áste n omladit mužstvo, výsledky se nedostavily.
Hern jsme na tom lépe než na ja e, ale stále jsme na posledním míst . Chybí nám
hrá , který by zužitkoval šance, které si vytvo íme b hem zápasu. Sout ž jsme
ukon ili na p edposledním míst se skorém 10 : 60 a 4 body.

HASI SKÁ SEZÓNA 2011
„Co jste hasi i, co jste d lali?“ na otázku, která se zpívá ve velice známé lidové písni,
Vám m žeme odpov d t v tomto krátkém lánku.
Po velice úsp šné sezón 2010 jsme se p es zimu sešli n kolikrát v místní klubovn ,
kde jsme postupn probírali další rok. Na poslední sch zi se už kone n mohl
dohodnout první trénink. Kv li nedostatku asu jsme se opravdu málokdy sešli, ale
když už ano, v tšina z nás si zp íjemnila odpoledne.
Než jsme se nadáli, termíny závod už byly za dve mi. Náš první výjezd byl do B eh
u Pardubic. Naladili jsme se na za ínající sezónu, a s p ekvapením si užívali
naprosto dokonale zorganizované závody. Polabská liga nás tento rok trochu
zklamala. Ne všude, byli rozhod í spravedliví a na slovo „N m ice“ ob as i dost
vysazení. A proto logicky, ím ast jší neshody a r zné diskvalifikace, tím menší
nadšení a zájem se projevoval u nás. Ale i p esto jsme dosáhli krásných výsledk , a
pyšníme se s vystavenými poháry v naší klubovn .
Ani tento rok nechyb ly závody u nás v N m icích. S p ípravami jsme za ali brzy
ráno a stále doufali, že se po así alespo o n co vyjasní. Nestalo se tak. Celé
závody propršelo, a místo piva byl na po adníku spíše grog, sva ák a aj. Z
p ihlášených týmu p ijeli všichni. Obdiv nebyl jen u divák , kte í stáli v suchu pod
st íškou, ale i mezi námi, protože v takovém po así celé dopoledne a odpoledne
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zab hnout útok, poté ekat v promá ených v cech na druhý pokus, byla výzva. Dále
jsme uspo ádali posvícenské odpoledne, kde se d ti mohly vy ádit na r zných
atrakcích, a dosp lí pobavit a podívat na nohejbalové utkání hasi proti fotbalist m.
Míša Rejfková p edvedla parkúr, a také nás navštívili pejsci z Ov ár, kte í ukázali své
dovednosti s r znými p ekážkami. Vše se zakon ilo ve erní zábavou na h išti, p išli
si zatan it na skupinu Tetovanku nejen obyvatelé z N m ic, ale i z ostatních vesnic.
Tento rok jsme v polabské lize obstáli jak muži, tak i ženy na krásném druhém míst .
S koncem sezóny kon í veškeré závody, ale my už se op t chystáme na další
hasi skou sch zi a také na p ípravu další námi po ádané akce.
Vaši hasi i a hasi ky

Rybá i
Letos se za alo s rybolovem na místním rybníce 1. kv tna. Ryby byly zakoupeny a
dovezeny z Radovesnic II. Prodalo se 33 povolenek, a protože sezona již skon ila,
žádáme Vás o odevzdání rybá ských lístk .
Mikulášská nadílka
Již po t etí za doprovodu koní se do N m ic dostavil Mikuláš s and lem a
ertem, kte í rozdali dárky osmi desítkám d tí.
Jak se již stalo hezkou tradicí, došlo p i p íležitosti
mikulášské nadílky také k rozsvícení váno ního strome ku.
P ítomní se mohli v relativn teplém po así zah át horkým
pun em, grogem a ochutnat domácí váno ní cukroví. Ke
sváte ní atmosfé e p isp ly také váno ní koledy v podání
paní Koubkové se synem Rade kem a na záv r již tradi n
oh ostroj.
Velké díky pat í sponzor m, a d tem z MŠ Oha a Býchor,
které pomohly s ozdobením váno ního stromku. Ten letos
obci darovala rodina Benešova z obce.
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Vigvam
V listopadu se otev el v areálu h eb ince nový penzion a restaurace. Restaurace
nabízí špi kovou kuchy a široký výb r tuzemských a zahrani ních nápoj .
Otevírací doba je od ned le do tvrtka od 11:00 do 22:00 hodin, v pátek a v sobotu
od 11:00 do 23:30 hodin.
V rámci Mikulášské nadílky byla uvedena do provozu unikátní celod ev ná stavba,
které je svého druhu nejv tší v eské republice, a možná i na sv t . Více o této
stavb se do tete na stránkách: www.vigvam.cz
V p íštím roce m žeme podle p edb žné dohody s majitelem panem Hroudou
v p ípad špatného po así uspo ádat ve Vigvamu kulturní akce, ( arod jnice, d tský
den atd.)
Kulturní kalendá na rok 2012
arod jnice
D tský den
Pou ová zábava
Mikulášská nadílka

30. dubna, pond lí
2- 9. ervna, sobota
11. srpna, sobota
1- 8. prosince, sobota

*************************************************************************************************

Spole enská kronika – 2011
Odst hovaní:

Stanislav Skalický
Jan N me ek
Miloslav Hošek

Zem eli:

Hálová Božena
Kubí ková Marta
Hrbek Václav
Drahovzal František
Sýkorová So a
Alexandra, Anežka, Ji í a Ond ej Filousovi
Monika Bubení ková
Jaromír Fürst
Švanda Petr,
Miroslav Horá ek a Eva Heberleinová

P ist hovaní:

Svatba:

Jana Je ábková a Jaromír Fürst
Tomáš Karásek a Šárka ižinská

Narodili se:
K 31. listopadu mají N m ice 317 obyvatel.
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Kade nictví
Provozní hodiny paní Šedové:

každý sudý tvrtek od 9:30 – 12:00 hodin

Provozní hodiny paní Burdové:

pond lí od 8:30 – 9:30 hodin
úterý
od 16:00 – 18:30 hodin

VESELÉ VÁNOCE
A
Š ASTNÝ NOVÝ ROK 2012
VÁM VŠEM P EJE
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

N M ICKÝ ZPRAVODAJ vydává OÚ N m ice
www.ou-nemcice.cz

