Němčický zpravodaj
III. 2016
Informace - Co proběhlo
Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 24. srpna.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl v části obce V Chaloupkách vybudován chodník.
V sobotu 20. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne. Pro děti byl připraven
olympijský pětiboj a občerstvení, skákací hrad, vystoupení šermířské skupiny, ukázka činnosti
Městské policie ze Sezemic, ukázka leteckých modelů a vláček.

Co nás čeká
17. října od 17:10 - 17:30 očkování psů proti vzteklině před Němčickou hospůdkou
28. října položení květin u pomníku padlých v I. světové válce
9. listopadu od 19 hodin mše sloužena na svátek sv. Martina v kapličce Na Pašti
11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich památky
26. listopadu od 16 hodin předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob,
Mikulášská nadílka, od 26. listopadu v kapličce Na Pašti bude každou sobotu a neděli
vystaven betlém
24. prosince půlnoční mše, bližší informace o konání budou včas oznámeny.

Svatomartinské hody v Němčické hospůdce
Na svátek sv. Martina připraví Němčická hospůdka tradiční svatomartinské husy a výtečné
svatomartinské víno. Všechny příznivce dobrého jídla a dobrého pití srdečně zve Romes.
Zajištění zpětného odběru elektrozařízení společností ELEKTROWIN a.s.
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na
místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000
000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po
celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.
Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a myslivci, kteří mají ze
zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí, před
škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty. Zákon o myslivosti č.
449/2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, uvádí:
Odst. 1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí,
nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími
zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých
zařízení.
Odst. 2: každý kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv
způsobem. Vlastníci psů a koček si musí být vědomi zákona, který jim bez výjimky zakazuje
psy nechat volně pobíhat v honitbě – tzn., že musí být na vodítku.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách, v honitbě (též za účelem
jejich pohybu, venčení a výcviku) je v rozporu s § 10, odst.1 uváděného zákona: ,,je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ Zákaz zde uvedený se
vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání
psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze
tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být na vodítku. Zatím co při
venčení psů lze vystačit s vodítkem, nevystačí se s tím při výcviku. Omezování pohybu psů
v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a
osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze
těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušováním ustanovení § 9 a 10 uvedeného zákona je naplněním skutkové podstaty
správního deliktu a musí být za něj uložena sankce ve správním řízení projednávaném
orgánem státní správy, v našem případě odborem životního prostředí Městského úřadu
Pardubice. Ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zákona o
přestupcích může i myslivecká stráž. Myslivecká stráž je podle zákona o myslivosti orgánem
státní správy ustanovena pro každou honitbu k ochraně myslivosti. Při výkonu své funkce
používá ochrany veřejného činitele a je mimo jiné oprávněna v honitbě usmrcovat psy, kteří
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící
k bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých
plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Nikdo z nás nemá zájem o
střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale je třeba respektovat
určitá pravidla. Chodit po polích s volně pobíhajícím psem ve skutečnosti znamená bezcitné
vyhánění zvěře, která sem vždy patřila a my se snažíme ji zde udržet. Závěrem bychom chtěli
požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. Je nutno se
v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.
Úřední hodiny Obecního úřadu:

pondělí
14:00 – 18:00
středa
14:00 – 18:00
sobota
9:00 – 11:00
Informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách www.obecnemcice.cz. Na této adrese
můžete v sekci příjímání zpráv zadat svoji emailovou adresu pro příjem zpráv s aktuálním děním
v obci.

Krajské volby
Ve dnech 7. a 8. října proběhnou volby do krajského zastupitelstva, kterých se účastní, jako
kandidát náš spoluobčan MUDr. Vít Ulrych, viz. příloha.

