Zpravodaj . 34 – Prosinec 2010
Slovo úvodem…
Vážení spoluob ané,
v posledních prosincových dnech je zvykem zhodnotit uplynulých dvanáct m síc ,
t šit se z toho, co se poda ilo, nebo dát si p edsevzetí napravit to, co úsp chem
neskon ilo.
Jsem velice rád, že také mn se da í najít spoustu v cí, které se nám v letošním roce
poda ily. Krom velkých projekt , na kterých dlouhodob pracujeme, jsou to i
zdánlivé drobnosti, které ale mají ve skute nosti velkou váhu a vliv na život v obci.
Mám radost nap íklad z toho, že se na srpnové poutové zábav sešla spousta lidí,
kte í se výborn bavili. Byl to další d kaz toho, že ob ané N m ic jsou si blíž, najdou
si as na zábavu, setkání se svými sousedy, zapojují se do innosti spolk a cht jí se
svým dílem p i init o d ní v obci.
T ší m také vzhled naší obce. To, že máme uklizené chodníky, upravené zelené
plochy i odklizený sníh. Tím chci pod kovat naším pracovník m, ale i t m, kte í
ne ekají, až jim sníh odklidíme.
A jsem moc rád, že m žeme v N m icích vítat další a další nové obyvatele a
p edevším nejmenší ob ánky.
Pro nov zvolené obecní zastupitele za alo ty leté období, ve kterém se budeme
snažit pracovat tak, abyste z toho vy, obyvatelé, m li prosp ch a aby se vám
v N m icích bydlelo ješt o n co lépe. Máme p ed sebou velké úkoly – vodovod,
kanalizaci, další stavební pozemky pro rodinné domky – a budeme se snažit,
abychom je úsp šn dokon ili.
Chci vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva pop át hezké a spokojené
prožití váno ních svátk a hodn št stí, pevné zdraví a úsp chy v novém roce 2011.
Milan Vacek,
starosta
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Volby do obecního zastupitelstva
Do voleb do zastupitelstva obce, které se konaly v eské republice ve dnech 15. a
16. íjna 2010, kandidovaly v N m icích dv strany. Protože ob získaly více než 5%
z celkového po tu hlas , d lí se spolu o 7 mandát do zastupitelstva.
Volební strana Sdružení nezávislých kandidát získalo 5 mandát a Hasi i pro
N m ice získali 2 mandáty.
Ve ejná ustavující sch ze se konala 5. listopadu.
Obsazení zastupitelstva:
Za Sdružení nezávislých kandidát

Za Hasi e pro N m ice

Milan Vacek
Jarmila Pale ková
Petr Jelínek
Hana Belzová
Petr Strnad
Jan Sýkora
Jaroslava Kulifajová

Starosta
Zástupce starosty
Finan ní výbor

Milan Vacek
Petr Jelínek
Jarmila Pale ková

Kontrolní výbor

Ing. Petr Strnad

Komise pro výstavbu a
životní prost edí
Sociální a zdravotní
komise
Kulturní komise *

Ing. Jan Sýkora
Hana Belzová
Jaroslava Kulifajová

165 hlas
126 hlas
126 hlas
111 hlas
113 hlas
80 hlas
77 hlas

Roman Tulá ek
Lenka Netíková
Miloslav Šantr ek
Milan Dostál ml.
Milan Vacek
Petr Jelínek
Ivana Horá ková
Lidmila Tatí ková
Zastupitelstvo

* Do kulturní komise bychom rádi zapojili také ob any, kte í by cht li pomáhat
s p ípravou spole enských akcí. Zájemci se mohou obrátit na obecní ú ad.
Další informace o volbách do obecních zastupitelstev najdete na internetové stránce:
www.volby.cz
Vodovod a kanalizace
V t chto posledních dnech roku se na Ministerstvu zem d lství R rozhoduje o
p id lování dotací pro p íští rok. Na za átku ledna se dozvíme, zda jsme usp li
s naší žádostí o finan ní podporu na výstavbu vodovodu, kanalizace a istírny
odpadních vod ( OV).
Pokud se to poda í, zahájili bychom výstavbu v b eznu nebo v dubnu, p esn jší
datum ur íme až podle toho, jak dlouhá bude zima.
P es dva roky papírování, žádostí o r zná povolení se blíží ke konci. Chybí ješt
stavební povolení na p ivad
nízkého nap tí pro OV a vodárenský domek,
p íjezdové komunikace k ob ma stavbám. Dokon uje se smlouva mezi obcí a majiteli
pozemku pro OV. To vše bychom m li zvládnout do konce února. Dotace je ur ena
výhradn pro domy, které mají ísla popisná a jsou do zahájení výstavby
zkolaudované. Není tedy možné p ivézt p ípojku k pozemku, kde se nachází pouze
holý pozemek.
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V lednu se uskute ní ve ejná sch ze, na které se obyvatelé dozv dí aktuální
informace. Akce je rozd lena na dv etapy. B hem roku 2011 dojde k výstavb
hlavních ád , v druhé etap o rok pozd ji za nou z izování p ípojek k jednotlivým
objekt m.
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 (v
budoucnu) bude majitel nemovitosti hradit veškeré náklady sám (šachta s vybavením
stojí 50 000 až 60 000 korun, dále si musí sám zajistit projekt, stavební povolení atd.)
V p ípad vodovodní p ípojky už záleží na každém z Vás, zda si ji necháte zavést
k hranici svého pozemku. Ale i tady doporu ujeme vše si ádn promyslet.
Finan ní spoluú ast pro ob any s trvalým pobytem i pro ostatní majitele nemovitostí
zatím není stanovena. Bude rozd lena na dv ásti, kanalizace… a vodovod… Za
sou asné situace není bohužel možné uskute nit takto náro nou výstavbu bez
finan ní spolupráce obyvatel. Dozvíte se na ve ejné sch zi.

Zavedení elekt iny k novým stavebním pozemk m
U pozemk na výstavbu za h išt m, se nám nepovedlo dotáhnout elektrické p ípojky.
Není to naše vina, d vodem je zm na smlouvy mezi obcí a EZ Distribuce a. s.
D ín. Stavební povolení na p ípojky a ve ejné osv tlení je již vydané a za ne se
elektrifikovat v b eznu nebo v dubnu. Rovn ž tak p ístupová komunikace je ve stádiu
p íprav. Prodej sedmi pozemku se uskute ní v první polovin roku 2011. Cena za
1m2 je 500 korun. Velikost pozemku je od 823m2 až do 896m2.

Nový jízdní ád
Od 13. prosince 2010 došlo ke zm n v jízdním ádu, která se týká školního
autobusu. Ten nyní odjíždí již v 7.12 hodin namísto d ív jších 7.30 hod. Cílem této
zm ny je to, aby žáci ZŠ Býchory využívali výhradn tohoto spoje namísto autobusu
Žiželice – Kolín, který v N m icích staví v 7 hodin.
Od 1. ledna 2011 dojde také ke zvýšení jízdného o 20%.
Další zm ny nás ekají od 30. ledna 2011, kdy dojde ke škrt m 20% kilometr
autobusových spoj . V p ípad N m ic je ohrožen ve erní spoj ve 22.30 hod
z Kolína, který využívají p edevším pracující z odpoledních sm n.
Je naší snahou, aby tento spoj nadále z stal, a pravd podobn se bude muset najít
jiný, který by sloužil jako vým na. Uvažuje se o autobusu, který v N m icích staví
v 11.30 hod.
Další zm ny nastanou v p íjezdech a odjezdech sobotních autobus .
O kone ném zn ní jízdního ádu budou obyvatelé v as informováni.
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Mikulášská nadílka
Tentokrát za psího doprovodu se do N m ic dostavil Mikuláš s 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 mrazivém po así zah át horkým
pun em, ochutnat domácí váno ní cukroví a ke sváte ní
atmosfé e p isp ly také váno ní koledy a na záv r již
tradi n oh ostroj.
Velké díky pat í sponzor m, kte í se na této nadílce
podíleli, a také d tem, které pomohly s ozdobením
váno ního stromku. Ten letos obci darovala rodina
Netíkova.
Zájemci o DVD se záznamem z mikulášské nadílky, se mohou nahlásit na obecním
ú adu. Cena DVD je 90,- K .
Kulturní kalendá na rok 2011
arod jnice
D tský den
Sjezd N m ic
Pou ová zábava
Mikulášská nadílka

30. dubna, sobota
4. ervna, sobota
25. ervna - jede se do Netolic, p esný termín bude up esn n
13. srpna, sobota
3. prosince, sobota -

Vzhledem k tomu, že se tyto akce konají pod širým nebem, m že dojít ke zm n
termínu.
Sponzoring pro zam stnance TPCA
Automobilka TPCA podporuje kulturní a sportovní akce, zájmové kroužky apod.
Podmínkou je to, aby v obci bydlelo minimáln p t zam stnanc TPCA , kte í by za
obec podali žádost o finan ní podporu. S jejím vypracováním pom že obecní ú ad.
Vzhledem k tomu, že nevíme, kdo z našich ob an v TPCA pracuje, byli bychom
rádi, kdyby se p ihlásili na obecním ú ad .
Spole enská kronika – rok 2010
Nov nahlášení obyvatelé
Martin Kalina a Iva Rumlerová
Jakub a Josef Horynovi, Petra Vrbová
Aleš, Dagmar, Aleš a Dagmar Burdovi
Kamila erná
Jan N me ek
Ji í a Jitka Pichlovi
Peter Medard Hendrik Dorny
Ond ej Malý
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Odhlášeni
Miroslav Hájek
Na a Šteffenová
Kikuš Miroslav
Michaela Bartošová a Tomáš Kohoutek
Zem eli
R žena Svobodová
Božena Horynová
Josef Krojidlo
Božena Šantr ková
Narodili se
Eliška Malá,
Nikola Kalinová
Veronika Chloupková
Daniel Sko epa
Ji í Skalický
K 31. prosinci 2010 mají N m ice celkem 325 obyvatel.
Vzpomínky na N m ice v podání pana Vladimíra Špinky
Kuželník na písku
V letech t icátých (1930 až 1938) v místech mezi Je ábkovým špejcharem a
Dostálovým stavením . 101 se nacházel kuželník. Byl zbudován pro tehdejší dvaceti
až t icetileté mládence, kte í žili p evážn na písku a kopci.
Kuželník zbudoval m j otec spolu s Václavem Markem, kte í byli tesa i a svoje
schopnosti v novali zdarma pro zábavu svých mladších spoluob an . Okolo
kuželníku se p evážn o ned lích scházeli mladí lidé, ale i novope ení žená i tém
z celé obce a p i shazování kuželek dokazovali svoji t lesnou zdatnost a um ní.
Kuželník byl umístn n t sn vedle Je ábkovic špejchárku a byl celý z prken. Jeho
délka byla asi 10 až 15 metr a na konci stály d ev né kuželky.
My d ti jsme si v té dob vyd lávaly n jaký ten desetník za odkulování
kuželek zp t. Kuželká i hráli sice o peníze, ale jen o menší ástky a p ece se kolem
toho asto odbývaly vzrušené debaty. Mezi tehdejší borce pat ili „mládenci z písku“,
jako František Marek, Lojzík Jirák, Josef Marek, Josef Drahovzal, František i Št pán
Dostál, brat i Šantr kové z obce nebo i žená Je ábek Václav a Bohuslav, ale i pan
Marek starší. Ten byl v té dob hasi ským truba em a vídávali jsme jej asto o
hasi ských i jiných slavnostech v uniform , jak svolává hasi e nebo i ob any na
d ní v obci.
Vzpomínám si na to, jak v písku p ed kuželníkem nalezl tehdejší s. korunu,
která už byla zelená od rezu, ale jakou m l radost, protože m l na sázku do jednoho
kola. Chodívali sem i mládenci z obce jako Št pán Beneš, nebo erný Standa i
Martínek Standa. Líbilo se jim tu o mnoho lépe než v oha ském kostele. Jist jsem na
mnohé zapomn l, ale už je jen málo pam tník na tu dobu.
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Hrá i p i této zábav žíze nemívali, nebo náš otec míval v té dob takový
menší „vý ep“ piva, do kterého m li kuželká i volný p ístup. To vedlo po n kolika
málo letech k tomu, že otc v „velkoobchod“ brzy zkrachoval.
Kuželká i se také bavili i tím, že házeli pen zi na áru a po n kolika hodech se
p em ovalo to, kdo byl penízem blíže k á e, což se neobešlo bez dohadování a
vít z bral bu všechno, nebo se i d lil s druhým. P i této zábav hrá i asto
zameškali i as k ob du, což vedlo jejich matky i ženy k mnoha vý itkám. V té dob
v naší obci ješt fotbal nezakotvil, takže kuželník byl nejv tší zábavou tehdejších
mládenc .
„Byl bych velice rád, kdyby se mezi našimi ob any našel n kdo, kdo by pokra oval
v tradici, kterou za al práv pan Vladimír Špinka, a p ispíval by svým dílem do
našeho Zpravodaje.“
Milan Vacek, starosta

OBECNÍ Ú AD N M ICE
Pond lí
Úterý
St eda
tvrtek
Pátek

7:00 – 17:00
7:00 - 15:30
7:00 – 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:00

ú ední hodiny 14.00 – 17:00
ú ední hodiny 14.00 – 17:00

Polední pauza 12:00 – 13:00

WEB

Telefon a fax: 321 798 309,
e-mail podatelna@ou-nemcice.cz
Starosta Milan Vacek mob: 602 162 389,
e-mail: m.vacek@ou-nemcice.cz
Zástupce starosty: 777 672 284
Ú etní Ivana Horá ková: 321 798 446,
e-mail: i.horackova@ou-nemcice.cz
www.ou-nemcice.cz
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