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Vážení spoluobčané,
prožíváme společně adventní čas - období, jehož
motivem je očekávání. Nálada adventního času je
však do značné míry formována moderní uspěchanou
dobou, která nás od předvánočního rozjímání spíše
žene k nakupování, hektickým přípravám a nervozitě.
Je to jistě velká škoda. Proto jsem velmi rád, že se
nám daří v tomto čase dodržovat již tradiční akce, na
kterých máme možnost se sejít, alespoň na chvíli
zklidnit, zastavit a užít si to. Svědčí o tom opět velmi
početně navštívená akce při rozsvěcení vánočního
stromu. Dík patří samozřejmě i dalším, kteří se
jakkoliv podíleli při přípravě a realizaci celé akce.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem svým spolupracovníkům, a to
především členům zastupitelstva obce a pracovníkům obecního úřadu za práci v
končícím roce. Jsem rád, že se nám společnými silami podařilo zrealizovat a
dokončit akce tohoto roku.
Přeji Vám všem jménem celého Obecního zastupitelstva v Němčicích příjemné
prožití vánočních svátků, pohodu, klid a lásku během nadcházejících svátečních dní.
Do nového roku 2014 především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním
i pracovním životě.
Milan Vacek
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Zprávy z obecního úřadu:
Kanalizace a vodovod
Je za námi první rok zkušebního provozu tlakové kanalizace a vodovodu. Zkušební provoz na
ČOV se spustil 1. července 2012, ukončení zkušebního provozu bude k 31. 5. 2014. Tak, jak se
postupně začali občané napojovat, upravoval se provoz čističky. Kanalizace se zavedla i na sedm
stavebních pozemků u hřiště. V současné době je napojeno cca 90% domácností z celkového
počtu 155 ks přípojek. Na počet občanů to je: 308 + 1x obchod s ubytovnou, 1x penzion Vigvam a
fotbalové kabiny. K dnešnímu dni není napojeno cca 10% objektů. Z toho čtyři nejsou trvale
obydleny a ve třech případech nebyl o připojení na kanalizaci zájem. Nemovitosti, které se
nenapojí do ukončení zkušebního provozu, budou nahlášeny na Městský úřad v Kolíně odboru
životního prostředí. Od nich budeme požadovat doložit certifikát o nepropustnosti stávající jímky,
dále doložit doklad o odvezení kalu na čističku. Na stočném se vybralo 370 000- Kč.
Za uplynulý rok provozu se vyskytlo 6 závad, dvakrát se opravovalo čerpadlo (technická závada),
čtyřikrát ucpané čerpadlo utěrkou na prach. Zatím se jedná o závady, které nezpůsobily větší
škody. Připomínáme, co můžeme a nemůžeme pouštět do tlakové kanalizace.
V žádném případě nesmí být napojena dešťová voda. Každý z vás dostal při
předávání zařízení seznam, na kterém bylo dopodrobna popsáno, co se smí a nesmí do
tlakové kanalizace vypouštět (v případě, že jste jej ztratili, na OÚ vám dáme jiný).
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. Dobré je také občas otevřít víko tlakové
kanalizace a hadicí nebo konví polít čerpadlo a kabely vodou. Spláchnete tak
nečistoty, které se usazují na povrchu.
V loňském roce se uskutečnil den otevřených dveří jak na ČOV tak i na úpravně vody, přišlo se
podívat 20 občanů.

První odečítání vodoměrů
Uskutečnilo se první historické odečítání vodoměru z obecního vodovodu. Na vodovod je
napojeno cca 58 domácností, které spotřebovaly k dnešnímu dni 6 342m3. Nepočítá se odběr vody
v době napouštění řádů a proplachování. Odzkoušelo se i odebrání většího množství vody
z hydrantu při hasičských závodech. Náš vodovodní řád není uzpůsoben k odebírání vody pro
napojení hasičské techniky. Jedno důležité upozornění na závěr: nezapomeňte vaše vodoměry
chránit před mrazem a důkladně je zazimujte. Případná výměna Vás vyjde na 1000,- Kč. Na
vodném, které tvoří 15,- Kč za 1m3, jsme vybrali 35 000,- Kč.
Celkové náklady na provoz ČOV a ÚV jsou 520 000,- Kč. Po odečtení poplatků za stočné a vodné
doplácíme na tento provoz 115 000,- Kč.
Zkušební provoz na úpravnu vody skončí k 31. 12. 2013. Jedním z požadavků je určit ochranné
pásmo okolo úpravny vody. Ochranné pásmo I. stupně je určeno uvnitř úpravny vody a je
oploceno. Pásmo II. stupně zasahuje částí do přilehlého lesního porostu a zemědělské půdy. Obec
bude informovat majitele sousedních pozemků, kterých se bude týkat OP II. stupně. Zkolaudování
úpravny vody je naplánováno na 2. 1. 2014.
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Komunikace - pozemky
Letos jsme začali s výstavbou obousměrné místní komunikace u hřiště. Provedli jsme jen
nejnutnější stavební úpravy, které umožní příjezd k pozemkům, na nichž probíhá výstavba.
Zastupitelstvo vybralo ze tří nabídek firmu „SILMEX, s.r.o.“. Ta provedla odtěžení orniční vrstvy,
navezení štěrku a nakonec drceného asfaltu. Proinvestovalo se 428 tis, vč. DPH. Dokončení
povrchu, chodníku, zeleně se provede do tří let. Všech sedm stavebních pozemků je již prodáno.
V současné době neuvažujeme o další lokalitě pro výstavbu.

Zeleň v naší obci
Nemám na mysli jen trávu, které je rok od roku čím dále více. Myslím tím i stromy, kterých je na
území obce dost, ať už to jsou parky, sady nebo vzrostlé lípy. Právě lípy okolo Panenky Marie
mají tu smůlu, že jsou přímo u hlavních komunikací. Hlavně zimní údržba silnic má na stav těchto
lip velký vliv. Při poslední prořezávce v r. 2011 nám odborná firma sdělila, že do tří až pěti let se
musí tyto stromy pokácet, jelikož jsou poškozené. V současné době řešíme vzrostlou břízu v parku
u Drahovzalů. Ta je u paty stromu prohnilá. K pokácení dojde ještě v letošním roce, nejdéle
v lednu 2014. Na jaře 2014 budeme vysazovat na bývalé skládce nový, smíšený les, složený
převážně z dubu, břízy a borovice.

Grant od TPCA
Naše obec obdržela přes Místní Akční Skupinu Zálabí (dále jen MAS Zálabí) grant na informační
tabule do čekárny ve výši 100%, tedy 5tisíc Kč Její instalace proběhla v září. Najdete zde
informace o celém regionu, zajímavosti o naší obci. Před instalováním info tabule se opravila celá
čekárna. Do tohoto zpravodaje je vložen dotazník, jehož účelem je získat Vaše názory, nápady a
postřehy na rozvoj tohoto regionu. Dotazník je možno také vyzvednout na OÚ nebo v místní
samoobsluze. Pro ty kdo mají možnost vyplnit dotazník přes internet, zasílám odkaz na online
dotazník: http://www.survio.com/survey/d/S0A7V4Q5C5E3J6J2C
Kontakt na MAS Zálabí: e-mail: mas@maszalabi.eu www.maszalabi.eu mob: +420 602 280 585

Komunální odpad
Letos jsme úspěšní ve výběru poplatků za tento odpad. Ve stanové lhůtě splatnosti tj. do 30. 6.
nám zbývalo vybrat pouze 1 poplatek za komunální odpad. Zastupitelstvo odsouhlasilo zachovat
pro příští rok 2014 dosavadní poplatek ve výši 500,- Kč na osobu.
BIO ODPAD – biologicky rozložitelný odpad se začal vyvážet od 24. dubna 2013. Svoz probíhal
každý lichý týden v úterý až do 6. listopadu. O začátku jarního svozu 2014 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 30 765,- Kč.
Z EKO-KOMU jsme obdrželi za tříděný odpad 28 500,- Kč.
Za uplynulý rok 2012 se vyvezlo: bio odpad 44t., plastů 5,5t., směsný komunální odpad 85t., sklo
2,3t. a nebezpečný odpad 8,2t.

Volby v roce 2013
V letošním roce se konaly dvoje volby. V lednu se volil nový prezident:
I. kolo: z 257 voličů přišlo 159, platných hlasů 157 to je 98,74%
do druhého kola postoupil Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman,
II. kolo: z 256 voličů přišlo 148, platných hlasů 148 to je 100%.
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v druhém kole zvítězil Miloš Zeman.
V říjnu se volilo do poslanecké sněmovny, výsledky za naši obec:
Voleb se zúčastnilo 159 občanů z 262 trvale žijících v obci Němčice a 8 občanů přišlo s volebním
průkazem.
1) ČSSD 25.8% 42 hlasů
2) ANO 2011 23% 39 hlasů
3) KSČM
18% 30 hlasů
4) STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ 6,5% 11 hlasů
5) TOP 09 6% 10 hlasů
6) ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE TOMIA OKAMURY 6% 10 hl.
7) ODS 4,7% 8 hlasů
8) KDU-ČSL 3,5% 6hlasů
9) ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 2,3% 4 hlasy
10) STRANA PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI 1,8% 3 hlasy
11) SUVERENITA – STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU 1,2% 2 hl.
12) AKTIV NEZÁVISLÝCH OBČANŮ 0,6% 1 hlas
13) DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 0,6% 1 hlas

Kultura:
Pálení čarodějnic
30. dubna se uskutečnilo na hřišti pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena filipojakubská noc,
pod názvem „Cestou plnou pokladů“. Začínalo se před obecním úřadem. Poté se šlo na hřiště, kde
děti zanechaly své rodiče a pokračovaly na cestě
plné pokladů a překvapení po okolních lesích,
Tam na ně čekaly soutěže, hledání pokladu. Po
návratu na hřiště si děti opekly buřty, byly
odměněny za čarodějnické kostýmy a obrázky
čarodějnic. Poté se zapálila hranice s čarodějnicí
a následovala taneční zábava. O hudbu se
postarala skupina ESO. Počasí nám letos přálo,
účast místních i přespolních na večerní zábavu
se přiblížila odhadem k číslu 200.

Dětský den
Pro nepřízeň počasí se letošní dětský den
nekonal. Po domluvě s organizátory se přesunul
na konec prázdnin/ukončení prázdnin/. 31. srpna
se tak děti sešly v parku u Drahovzalů, kde pro
ně organizátoři připravili různé sportovní
aktivity, skákání panáka, hledání pokladu,
trampolína, atd. na ukončení se opékaly buřty.
Že se sobotní odpoledne vydařilo, i když dětí
nebylo mnoho, svědčí dopis od jedné
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z přítomných babiček. Zde je jeho obsah: „Dne 31. 8. 2013 jsem se spolu s vnoučaty zúčastnila
dětského odpoledne. Chtěla bych poděkovat organizátorům za velmi pěkně připravený program a
organizaci. Děti se skvěle bavily a spolu s nimi jsem prožila hezké chvíle, při tvůrčím plnění
úkolů. Paní a slečny na jednotlivých stanovištích měly opravdu velkou trpělivost s malými
soutěžícími a rovněž jejich přístup k dětem byl příkladný“.

Vigvam:
Jedním z vrcholů letošních akcí, které se zde konaly, byl dvojkoncert, který se uskutečnil
začátkem června. Bylo to vystoupení bratří Nedvědů a Věry Martinové. Další akce, která si
zasloužila pozornost, byla výstava psů, kterou pořádal Moloss Club CZ. Začátkem příštího roku
bude otevřena pro veřejnost hala, kde se nachází bowling, (4dráhy) s občerstvením, o něco déle se
zde otevřou vířivky.
O dalších akcích se dozvíte na stránkách www.vigvam.cz

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka a rozsvícení stromečku se uskutečnilo
v sobotu 7. prosince od 16:00 hodin na návsi. Vlivem špatného
počasí nepřijel Mikuláš a anděl s čerty v kočáře, jak je již
tradicí i účast byla menší než obvykle. Z 83 připravených
balíčků jich Mikuláš rozdal 76. Jako již tradičně se podával
grog, čaj, punč a cukroví, které napekly naše ženy. To podle
ohlasu opět chutnalo, protože nezbylo nic. Na závěr byl krásný
ohňostroj, podle Kryštůfka Dostála byl z pekla.

Rybáři
Na sádkách v Nouzově jsme zakoupili ryby v ceně 7000 Kč. Letos se začalo s rybolovem na
místním rybníce 1. května. Prodalo se 29 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 45 cm. O prázdninách bylo možné si zakoupit prázdninovou
povolenku za 200 Kč. Zakoupilo se na zkoušku deset kusů Jesetera říčního, bohužel nepřežil ani
jeden. O největší letošní úlovek se postaral p. Tatíček. Ulovil sumce obecného, jeho délka byla
100 cm. Kdo z rybářů ještě neodevzdal povolenku, učiňte tak do konce prosince.

Fotbal
Stále se potýkáme s malým počtem hráčů, ti mladší nejeví zájem. Mají radši pohodlí anebo doma
sedí u počítačů. Na začátku sezóny jsme měli osmnácti členný hráčský kádr, konec podzimní části
nás končilo 9. Vím, že každý nemůže chodit každou sobotu nebo neděli. Buď je v zaměstnání,
nebo u těch starších se projeví zranění. Ale mrzí mě, že ti co nemůžou z jakýchkoliv důvodů přijít
na zápas, se nedokážou omluvit přes SMS nebo zavolat a my pak zbytečně čekáme na místě srazu.
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Chápu, že je těžká doba. Zaměstnání je přednější, ale z 18 fotbalistů, které máme registrované,
deset na zápas je málo. Také se mně nelíbí docházka na sraz, musí se psát zápis, všude se píše
identifikační číslo, pořadatel, pomezní a rozhodčí. A také zázemí, jezdím na utkání doma 1 hod.
předem a trnu kolik nás bude.
Poslední sobotu v listopadu jsme měli schůzi, kde každý mohl říci, jak to vidí do budoucna
s fotbalem v Němčicích.
Hodnocení podzimní sezóny 2013 – 2014: „Těžko se mně hodnotí, neboť je to sezóna, ve které
jsme po podzimu na posledním místě. Když jsme přihlašovali soutěž ani ve snu mě nenapadlo,
jaké budeme mít hráčské potíže. V odehraných 11 kolech jsme hráli pouze ve třech zápasech o 11
hráčích. V Ohařích se nás sešlo 13, Žiželicích a Krakovanech 11. Pět zápasů v 10. Bělušice v 9,
Kořenice 8. Raritou bylo utkání doma s mužstvem Třech Dvorů B, kdy hosté přijeli v 7 lidech, a
nás bylo 9.
Ve všech těchto utkáních se protočilo 15 hráčů. Všech 11 utkání sehráli: Malý V., Vokřál P.,
Líska T., Suchánek F. 10 utkání Vacek M., 8 utkání Karban J., Procházka M. 6 utkání Malínek V.
5 utkání oba Mládkové a Horčička, 3 utkání Zelený R. 2 utkání Karásek T., a jedno Vacek J. O 8
branek, které jsme dali, se podělili tito hráči: Nouzák P. 3, Malý V. 2, zbylé tři dali Procházka M.,
Suchánek a Vacek J. O 42 branek, které jsme dostali, se podělili 3 brankaři: Karban J. Malý V.,
Karásek T. Těmto hráčům děkuji.
Není to legrace, doma nás stála 4 utkání 2100,- Kč, a to ještě ve dvou utkáních řídili rozhodčí
laici“.
Šantrůček Vl.

Hasiči
V neděli 2. 6. nás postihly také záplavy, ne v takovém měřítku jako jiné obce či města v ČR. Voda
se přihnala směrem od Homole přes hřiště a zahrady. Místní jednotka SDH začala odčerpávat
vodu ze zahrad před bytovým domem čp. 120 a za garážemi u čp. 124. Po nahlášení na centrálu
HZS Středočeského kraje nám přijela
pomoci jednotka z Týnce nad Labem, která
se zdržela cca 2,5 hodiny. Potom již bylo
čerpání v záležitosti našich hasičů a občanů,
kteří přišli na pomoc, za což jim patří
uznání. Čerpalo se do večerních hodin.
Krom výdajů na pohonné hmoty, jiná škoda
na majetku nevznikla.
V letošním roce 10. srpna se u nás
uskutečnily závody Polabské ligy. Začátek
byl stanoven na 10. hodinu. Účastnily se
družstva z Ovčár, Býchor, Třech dvorů,
Lžovic, P. Chrčic, Dománovic, atd.
Po skončení závodů se konala pouťová zábava, hrála skupina „Faust band“. Sešlo se asi 180 lidí.
Podle vyjádření kapely si zase po dlouhé době zahráli před zaplněním parketem a bavícím se
publikem.
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Sjezd Němčic
Byl to ročník jubilejní, neboť od 1. olympiády uběhlo již 10 let. 6. ročník Němčické olympiády se
uskutečnil v sobotu 22. 6. 2013 v Němčicích u Litomyšle. Odjížděli jsme za deštivého počasí, jak
jsme se blížili k cíli, počasí se umoudřilo i sluníčko vykouklo a sledovalo, jak se honíme, potíme u
jednotlivých disciplín. Myslím, že se zájezd líbil nejen sportovcům tak i přihlížejícím divákům.

Zde je výsledková listina jednotlivých disciplín jak jsme se umístnili:
malá kopaná: 1. Němčice u Mladé Boleslavi
3. Němčice u Kolína

nohejbal:

pétanque:

1. Němčice u Netolic
3. Němčice u Kolína

stolní tenis: 1. Němčice nad Hanou
5. Němčice u Kolína

Šipky:

1. Němčice u Boskovic
5. Němčice u Kolína

mariáš:

Celkové pořadí:

1. Němčice u Litomyšle – 62 bodů
2. Němčice u Boskovic – 52 bodů
3. Němčice nad Hanou – 44 bodů
4. Němčice u Netolic - 44 bodů
5. Němčice u Kolína - 40 bodů
6. Němčice u Mladé Boleslavi – 35 bodů
7. Němčice u Holešova – 19 bodů

Příští sjezd se uskuteční v roce 2015 v Němčicích u Holešova.

1. Němčice nad Hanou
6. Němčice u Kolína

1. Němčice u Litomyšle
3. Němčice u Kolína

Němčický zpravodaj č. 38 – prosinec 2013

O sportovcích se značkou CZE na zádech:
V roce 2009 se začal věnovat sportovní střelbě ze
vzduchové a malorážné pušky mladý Václav
Jeřábek. Rodiče ho přihlásily do střeleckého klubu
v Kolíně, aby si vyzkoušel „lepší“ vzduchovku
než se kterou od dětství zápolil o dětském dnu na
němčickém hřišti a potom na zahradě s klukama
ze sousedství. Sportovní střelba ho zaujala natolik,
že se jí začal věnovat naplno. Bohužel jí musela
ustoupit kopaná, které se věnoval od první třídy a
za žádnou cenu se jí nechtěl vzdát. Ale nedalo se
nic dělat. Intenzivně se zdokonaloval ve
střeleckém umění, jezdil po různých závodech po
celé republice a pomalu stoupal ve střeleckém
žebříčku. Když začal obsazovat i příčky medailové byl již v hledáčku trenérů Českého střeleckého
svazu. Jeho úspěchů si všimli i čtenáři Kolínského deníku, kteří ho v anketě sportovce roku 2012
zvolili „sportovní hvězdou deníku“. Václav si mohl dále užívat sportovního výsluní ve své
kategorii a plnit si dále doma vitrínu poháry a medailemi z lesklého kovu. Po boku nového trenéra
pana Videckého z českého střeleckého svazu se však rozhodl jinak. Ve svých 16ti letech začal
střílet v kategorii juniorů, což jsou střelci ve věku od 18ti do 21 let, aby mohl střílet i na závodech
vyšší úrovně. V celostátním měřítku v této kategorii zatím trvale nedosahuje nejvyššího umístnění,
nicméně všem starším kolegům šlape na paty. Za tyto výsledky ho Výkonný výbor Českého
střeleckého svazu jmenoval členem dorosteneckého reprezentačního družstva ČSS pro rok 2013.
Toto mu umožnilo startovat na mezinárodních závodech Olympijských nadějí v Plzni a v Nitře,
v Maďarsku na Hungarien Open 2013, v Bratislavě již tradičně reprezentuje Středočeský kraj,
který také reprezentoval na Olympiádě mládeže ve Zlíně. V těchto dnech byl nominován na
takzvané nominační závody, kde se vybírají střelci pro účast na mistrovství Evropy v Moskvě.
Václav však není jediný sportovní střelec z naší obce. V jeho šlépějích se dala jeho sestra Tereza i
Barbora Kulifajová, která má také na svém vrubu již nemalý úspěch. Na mistrovství České
republiky 2013 ve střelbě ze vzduchových zbraní vleže se umístnila na třetím místě a přivezla si
domů bronzovou medaili.

Kulturní kalendář na rok 2014

Ještě letos 2013:
Ježíšek ve Vigvamu 20. - 23. 12. 2013
20. 12 od 14:00 – 18:00 hodin
21. - 23. 12 od 11:00 – 18:00 hodin.
Děti budou mít možnost dát Ježíškovi svůj dopis s přáním a Ježíšek na jejich dopis otiskne
Ježíškovo razítko. Vstup zdarma.
25. prosince vánoční turnaj v bulce od 15,30h. v Klubovně na OÚ, startovné 50,- Kč

2014:
10. ledna – Ples honebního společenstva ve Vigvamu, od 19,00 h.
18. leden – Druhý Polabský hasičský ples ve Vigvamu, od 19,00h.
18. ledna – Vinná degustace, Vinařství Hradil Čejkovice, vinný sklep Vigvam od 19:00 h.
25. ledna – Svatební veletrh ve Vigvamu, začátek od 11 do 17:00 hodin.
Zastoupeny budou půjčovny svatebních šatů, kosmetické a kadeřnické služby,
dodavatelé květin a dekorací a podobně.
Nezapomeneme ani na svatební gastronomii a stolování.
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Součástí Svatebního veletrhu Vigvam budou módní přehlídky a moderovaný
program.
26. dubna – Čarodějnice (sobota)
3 – 4. Května – Mezinárodní závody koňských spřežení
31. května – Dětský den
9. srpna – Hasičské závody a pouťová zábava
6. září – Burčák fest?
6. prosince – Mikulášská nadílka
O dalších akcích nebo změnách v roce 2014 budete informovány přes obecní rozhlas.

Společenská kronika:
Odhlášení:

Malý Martin a Ondra
Eva Heberleinová
Jakub Vostřežanský

Petr Švanda
Jiří Stibůrek

Přihlášeni:

Jiří, Eliška, Tereza Kouckých a Jana Vondráčková, Marie Němcová, Lukáš Mucha
Polák Miloš, Hroudová Jana, Kolářová Veronika a Karina, Patočková Jiřina
Převrátilová Michaela, Uman Antonín, Jaroslava Urbanová
Růžičková Jana a Kateřina

Narodili:

Adam Skořepa, Šimon Haraga

Zemřeli:

Emil Studený a Špinková Jarmila

Svatba:

Romana Tatíčková a Lukáš Mucha
Hrouda Josef a Jana Hlaváčková
Juraj Haraga a Petra Zelenková

Počet obyvatel k 17. prosinci 2013 je 338.

Úryvky z kroniky:
Roku 1922 začal psát první kroniku naší obce pan František Šafařík. Ale první zápisky v kronice
jsou zaznamenány už od roku 1908. Sám kronikář je získal jako paměti staršího data dle ústního
podání.
Takto popsal naší obec a počet obyvatel. Obec naše ze třech čtvrtin obklopena jest lesy, na jihu les
zvaný Spálenka, na jihovýchod Heverejsek,Vágnerka a výše položená Homol, na východě
Kroužek a obecní les na severovýchodě Střelec, Liščí, na západě mimo malého lesa Havraní zvaný
jest, je naše obec přístupna větrům západním. Obec postavena na mírném svahu, který vede ke
Střelci a k obecnímu lesu. Části obce, která jest na písku, se říká Křídlo, druhé části která vede k
šutráku Bulánka, části která vede ke Kolínu Na obci, k Týnci říká se Roští. Rozloha katastru:
celková rozloha všech polí, luk, zahrad, lesů, pastvin, rybníku a zastavěná plocha činí 718h 49a.
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Zápis z panství v Býchorách: Z této výměry velkou část zabírá velkostatek"Býchory" bývalé
panství Kolínské v celku 234h 3a 60m. Panství Kolínské bylo od r. 1862 jako majetek rytíře
Horskýho. Jeho potomek Adolf Richtr, který velkostatek Býchory, zbytek to panství Kolínského
prodal r. 1897 kněžně Marii z Hohenlohe, která vše zase prodala r. 1904Janu Kubelíkovi, virtuosu
na housle, od něhož jej koupil r. 1916 Faubr velkoobchodník vínem ve Vysočanech u Prahy, který
jest majitelem dodnes.
Počet a rozvrstvení obyvatel:v roce 1900 bylo v naší obci 96čísel, 482obyvatel, r. 1910 100 čísel,
506obyvatel, r. 1920 106čísel, 498obyvatel, sedm čísel v obci neexistuje
V obci jsou 3hostinští a kupci 2, kováři, 1obuvník, 6tesařů, 1truhlář, 10zedníků, ostatní jsou
zemědělci, z nichž asi 16počítáno na sedláky, 20malorolníky, ostatní na domkaře a dělníky. Dle
náboženství jest 493 katolíků, 3vyznání židovského, 1evangelik, 1bez vyznání. Toto je pár z
prvních řádků z naší první obecní kroniky.
Jarmila Palečková – kronikářka

Informace z OÚ:
Odvoz domovního odpadu ve dnech 24 a 31. 12. 2013.
Tento odpad bude vyvezen jako každý běžný den.
19. září byl uveden do provozu na Obecním úřadu nový terminál na
placení kartou.
Můžete tak veškeré poplatky platit bezhotovostně, kartou.
Kadeřnictví:
Provozní hodiny pí. Burdové, úterý od 16,00 – 18,00h., nebo po telefonické
dohodě na čísle 724134423.
Pedikúra:
Každý druhý pátek v měsíci, obec připlácí 70,- Kč.
Prodej plynu:
Sobota od 12.30 do 13 hod.
Provoz obecního úřadu:
V pondělí 23. 12. a 31. 12. 2013 bude na OÚ dovolená.
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VESELÉ

VÁNOCE

A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014
VÁM VŠEM PŘEJE
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
NĚMČICE

