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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás novou
podobu obecního zpravodaje. Bude vycházet v
této podobě jako Němčické noviny a věříme, že
vám bude přinášet i nadále potřebné informace
o dění v naší obci. Nový
vzhled nám také umožňuje pracovat s fotografiemi, které z obecních akcí
pořizujeme. Němčické
noviny budou vycházet
jako čtvrtletník a tak je
pro případné otištění pozvánek či reakcí třeba se
řídit dopředu datumem
uvedeným vzadu v tiráži.
Těšíme se na vaše příspěvky i reakce na podobu a
obsah novin.
Jaroslav Štěpánek, starosta

CO SE BUDE DÍT!
DUBEN
27.4. Přistavení velkoobjemo-

vých kontejnerů na odpad

30.4. Pálení Čarodějnic, hřiště v
Němčicích, 16.00

KVĚTEN
5.5. Pietní vzpomínka u

pomníku padlých ve II.
světové válce, 14.00

7.5. svoz popelnic
10.5. nohejbalové utkání, 16.30
15.5. zahájení sezóny hraní
petanque, 17.00

21.5. svoz popelnic
31.5. nohejbalové utkání, 16.30
ČERVEN
2.6. Dětské odpoledne, hřiště
v Němčicích, 15.00

4.6. svoz popelnic
14.6. nohejbalové utkání, 16.30
16.6. Rybářské závody, rybníček v Němčicích, 15.00

18.6. svoz popelnic

www.obecnemcice.cz

Mateřská škola otevře od září
Nejde ji přehlédnout i jen při
průjezdu obcí. Nová mateřská
škola, s obřími pastelkami na
fasádě a dětským hřištěm na
zahradě, je již dokončená a
na podzim přijme první várku
dětí. Zápis se uskuteční trochu netradičně až 2. srpna.
S výstavbou nové mateřské
školy začala obec Němčice v
červnu minulého roku, hotovo
bylo už 8. listopadu.
„Původně jsme mysleli, že
školku začneme stavět už v
dubnu tak, abychom ji stihli
dokončit do 15.září, což byl
nejzazší termín pro zahájení činnosti pro školní rok
2017/2018. Bohužel se tak
nestalo, administrace kolem
výběrového řízení trvala velmi dlouho a tak se výstavba
posunula až od června 2017,“
vysvětluje starosta Němčic
Jaroslav Štěpánek.

Hotovo bylo již vloni
před Mikulášem

Jako dodavatel stavby byla
vybrána společnost BW Stavitelství, s.r.o., která stavbu v
předpokládaném termínu dokončila. Následovala ještě dvě
výběrová řízení a to na vybavení interiéru, kde dodavatelem byla vybrána společnost

Studio GL a venkovního dětského hřiště, kde dodavatelem byla vybrána společnost
Kulant s.r.o.. Všechny práce
byly hotovy již na podzim.
Stavba byla řádně zkolaudována a je včetně interiéru a
venkovního hřiště plně vhodná k užívání.
Po Novém roce, 11. ledna,
starosta vypsal konkurz na ředitele Mateřské školy v Němčicích. Výběrové řízení bylo
dvoukolové a komise, která k
tomuto účelu byla ustanovena pracovala ve složení: Mgr.
Miluše Málková z Krajského
úřadu Pardubického kraje,

Mgr. Ladislava Jindrová z
České školní inspekce, Jana
Bednářová, Dis. která je ředitelkou Mateřské školy Ráby,
dále pak obecní zastupitelé
Dagmar Seibertová Nečasová a Zdeněk Sokol. Komise
po druhém kole konkurzního
řízení doporučila uchazečku
paní Pavlu Hlavičkovou jako
vhodnou pro výkon činnosti
ředitelky mateřské školy.

Termín zápisu dětí
do školky šlo posunout

„Nyní máme tedy již i paní
ředitelku, kterou jmenuji
do funkce ke dni 1. 8. 2018,“
pochvaluje si starosta. Se
jmenováním ředitelky až od
srpna ale nastávají drobné
komplikace se zápisem dětí
do školky. Zápis do mateřské
školy musí provádět ředitelka dané mateřské školy a ta
bude oficiálně ve funkci až v
půlce prázdnin. Přitom termín
zápisů do MŠ je stanoven na
období od 2. do 16. května.
Štěstím je, že může být výjimkou posunut také až na počátek srpna, a to již bude nová
ředitelka němčické mateřinky
ve funkci.
Pokračování na straně 2
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Ulice není hřiště! Pomůže Obytná zóna?
Příchod jara znovu otevřel
téma bezpečnosti dětí na
ulicích. Ty si to tiž hrají v
místech, kde se potkávají s
jedoucími auty. Je otázkou,
zda omezit děti či dopravu.
Teplé počasí nás vytáhlo na
zahrádky a děti ven. Bohužel
si ale hrají často přímo na ulici.
Ta, ačkoliv je třeba opatřena
zábranami či značkami omezujícími rychlou jízdu projíždějích automobilů, nemůže
sloužit jako hřiště.
„V poslední době, ve spojení
s pěkným počasím, se začínají opět množit upozornění,
někdy i stížnosti na pobíhající a jezdící děti na kolech,
koloběžkách či čtyřkolkách
bez dozoru svých rodičů na
místních veřejných komunikacích,“ říká starosta obce Jaroslav Štěpánek.
Žádá proto rodiče dětí, aby
důrazně dbaly na bezpečnost
a dodržování pravidel silničního provozu, zejména zákonu
o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.,
který za normálního provozu
nedovoluje žádné hry a soutěže na komunikacích a pokud

se tak děje je to pouze se souhlasem správce komunikace
a to na omezený čas. „Je na
rodičích, aby se dětem věnovali a skutečně pečlivě jim
vysvětlili, co na silnici mohou
a nemohou dělat a v čem spočívají jednotlivá nebezpečí,“
míní starosta.
Mezi nejvíce problémové lokality patří Na Pašti, kde děti
jezdí na kole z hřiště a okolo
hospůdky. Déle pak část obce
V Rybníku. Bohužel ani jedna
tato lokalita není takzvanou
Pěší a či Obytnou zónou. Obec
s jejím zavedením váhá zvláště kvůli případnému omezení

možnosi parkování rezidentů.
Pěší zóna je totiž určena
hlavně chodcům. Můžou se
zde pohybovat po celé šířce
ulice.
V pěší zóně mohou jet na
kole pouze děti do 9 let (stejně
jako na chodníku). Pokud je v
dolní části značky „Pěší zóna“
nakresleno kolo, mohou do
pěší zóny vjíždět i cyklisté.
Chodci mají vždy přednost
před ostatními účastníky silničního provozu.
Do pěší zóny mohou vjet
vozidla vyznačená na spodní
části značky (např. zásobování, taxi, kola apod.) Navíc

může být vjezd omezen časově. Maximální povolená
rychlost vozidel je 20 km/h a
vozidla nesmí ohrozit chodce.
V případě nutnosti musí i zastavit. Chodci však musí vozidlům umožnit jízdu. V obytné
zóně platí stejná pravidla jako
v Pěší zóně s několika výjimkami. Je určena pro chodce
a cyklisty. Do obytné zóny
mohou vjíždět vozidla, maximální povolená rychlost je 20
km/h. Parkování je dovoleno
jen na vyznačených parkovištích. V obytné zóně je možné
si hrát i na silnici. V pěší zóně
Leoš M. Kučera
nikoliv.

Mateřská škola otevře od září. Zápis dětí bude 2. srpna
Dokončení ze strany 1

Obec před nedávnem oslovila všechny předběžné zájemce o přijetí dětí do mateřské
školy s tím, že se s nimi počítá.
„Dovoluji si vám předložit
toto řešení, se souhlasem
Mgr. Málkové, která má za
Krajský úřad Pardubického
kraje na starost předškolní
vzdělávání, obec provede takzvaný předzápis, na který se
budete moci plně spolehnout.
Volná kapacita až 26 dětí je
také dostatečnou zárukou,“
píše starosta obce Jaroslav
Štěpánek v dopise zaslaném
rodičům.
„Oficiální zápis pak proběhne 2. srpna dle výše uvedené

výjimky. Věřím, že chápete
vzniklou situaci a na dané řešení přistoupíte, osobně za
ním stojím a plně ho garantuji.
Od zveřejnění tohoto dopisu

můžete kdykoliv přijít a požádat o přijetí,“ uvádí starosta.
Nárok na přijetí do mateřské
školy mají především děti s
trvalým pobytem v obci, kte-

ré před nástupem do školky
dosáhly věku tří let. Preferováni musí býti ale předškoláci. Ti musí do mateřské školy
docházet povinně. O tom jak
bude vypadat věkové složení
první třídy v nové mateřské
škole se uvidí definitivně až při
uzavření zápisů.
Řada obcí právě před zápisy
do místní mateřské škole také
řeší přírůstek trvalých pobytů
dětí v obci.
Naštěstí to vypadá, že obec
již nebude muset řešit kontroverzní pasáž školského zákona, která do budoucna počítala s tím, že do mateřských
škol měly být přijímány i třeba
dvouleté děti. Leoš M. Kučera
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Odpady třídíme. Bohužel, ale s potížemi
Téměř vše co koupíme a
doneseme domů má nějaký
obal. Ten končí budťo
v popelnici nebo
v kontejneru na tříděný
odpad. Občas ale není mezi
nimi rozdíl.
Je to jako nedostatečně udělaný domácí úkol. Plasty, papír, sklo nebo zelený odpad
doma vytřídíme a odneseme
na určené místo. Ale ve finále
se něco zvrtne a v kontejnerech na separovaný sběr to
pak vypadá, jako by nás to vůbec nebavilo. Druhy odpadu
jsou pomíchané, s příměsemi,
které tam nepatří, kolem kontejnerů nepořádek.
Velmi často je nepořádek
způsoben jen tím, že s odpady
jsou posílány malé děti, které
se v systému třídění samy nevyznají, nebo nejsou schopny,
s ohledem na svoji výšku, odpad v nádobě řádně uložit.
Ten je potom často roznášen větrem po naší obci. Byly
bohužel zjištěny i případy,
kdy jsou dětmi z kontejnerů,
zejména z těch na plastový
odpad, vytahovány takové
věci jako rozbité hračky, kusy
plastového nábytku a pod.

Věřím, že všichni si uvědomujeme, že nejen z hygienického
hlediska je toto nevhodné.
Velmi často je také v místech
pro ukládání tříděného odpadu odkládán odpad, který tam
s ohledem na jeho charakter
nepatří, nebo jej nelze, s ohledem na jeho velikost, uložit
přímo do nádob. Jak již víte,
obec každoročně na větší odpad přistavuje velkoobjemový
kontejner.
Obec si je vědoma toho, že
po odevzdání odpadu do kontejnerů k tomu určených je za
něho odpovědná a má k němu
také určité povinnosti.

Bez spolupráce a pochopení
náš všech není však možné
vždy zabezpečit, aby obec
mohla s odpadem nakládat a
starat se o něj, tak, jak ji přísluší a jak by sama chtěla. Pro
zlepšení stavu okolo kontejnerů na separovaný sběr, budou od května vyváženy dvakrát týdně. Obec věří, že to, i
přes vyšší náklady, prospěje
čistotě separačních stanovišť.
Dřevitý odpad je stále možné ukládat na označené
místo, které se nachází na
obecním pozemku při místní
komunikaci ve směru na Hrobice nebo do přistaveného

obecního kontejneru, označeného dřevitý odpad v lokalitě
V Rybníku a u hřiště Na Pašti.
Je třeba dávat pozor aby se
větve neobjevily v kontejneru
určeném pouze na trávu.
Elektroodpad lze ukázat na
separační místo u hřiště Na
Pašti. Je možné odevzdávat
malé i velké spotřebiče, svítidla včetně žárovek a trubic.
Na monočlánky a akumulátorové baterie je sběrná
krabice na obecním úřadě. Za
tento sběr, na rozdíl od sběrného dvora v Čeperce obec
neplatí, ale dostává zaplace(era)
no.

CHCE TO BAZAR!
Před nedávnem mě zaujal výjev u kontejnerů V
Rybníku. Vedle nádob na
plasty byly v komínku vyrovnány klec na křečka,
podsedáky na zahradní
nábytek, lucernička či černé střevíce. Po čase něco
zmizelo, ale většinu toho
muselo být odvezeno na
skládku neboť to na tohle
místo prostě nepatří. Škoda, ale je to tak. Dejme
to prosím raději charitě
nebo přes inzerát. Případně udělejme sobotní bazar. Po čase by se to totiž
nemuselo do těchto „odkladních“ míst vejít. Díky.
Leoš M. Kučera, redaktor NN
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Část domů a obchod dokončí do července
V Němčicích se opět
masivně staví. Pokračuje
stavba dalších řadových
domů v lokalitě V Rybníku
II. Staví i několik
soukromníků. Část fasády
už má i nový obchod.
S jarem se opět naplno rozběhly stavební práce v několika částech Němčic. Největší
ruch je v části V Rybníku II.,
kde vzniká závěrečná etapa s
osmnácti rodinými domy. Ty
jsou v různém stádiu rozestavěnostii. Z nich má být sedm
předáno novým majitelům do
července, zbytek pak do konce roku.
Během zimy pokračovala i
individální výstavba a rozšiřování stávajících rodinných
domů.

Sedm domů do léta,
zbytek do konce roku
Dvě novostaby výrazně povyrostly, další dvě stavby mají
hotovy základové desky. V lokalitě V Rybníku vznikly dvě
přístavby, od začátku roku
prošlo šest domů kolaudacemi.
Zkolaudováno má konečně
také jeden z majitelů domu,
kterého brzdil spor o provedení střechy. Nakonec střechu
přeložil a dostal tak kolaudační souhlas. Následně se pak
mohl i s celou rodinou přihlásit v Němčicích k trvalému po-

bytu. Právě zvyšování počtu
obyvatel s trvalým pobytem
vedlo radnici k tomu, aby pro
ně zajistila patřičné zázemí a
služby.

Personál pro novou
prodejnu se již školí
Prvními kroky byly stavba
nové mateřské školy pro šestadvacet dětí a také podpora vzniku obchodu s potravinami. Ten naproti obecnímu
úřadu staví Jednota COOP.
Obchod má být otevřen začátkem července. Zaměstnanci pro nový obchod se již
školí na jiných prodejnách v
okolních obcích. Právě spolupráce s obcemi, případně
státem, má odvrátit trable
podobných obchodů v men-

ších vesnicích. Do vesnických
prodejen lidé chodí většinou
pro drobné nákupy, čerstvé
pečivo nebo uzeniny, kvůli
nimž nemůžou nebo nechtějí
cestovat do několik kilometrů
vzdáleného města. Možnosti
nakoupit nedaleko svého domova využívají především senioři nebo rodiče malých dětí,
které jsou přes den doma.
Obec letos rozšířila i sociální
zázemí populárního hřiště. To
by mělo být otevřeno již 30.
dubna u příležitosti Pálení čarodějnic.

Kanalizace? Firma
upravní původní projekt
Jedním z nejpalčivějších problémů Němčic je absence kanalizace ve starší zástavbě.

Právě to bude patrně velkým
tématem pro další volební
období. Na únorovém jednání obecního zastupitelstva
starosta obce informoval o
opakované snaze ze strany
obecního úřadu o dosažení spolupráce se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na získání dotace
na stavbu Kanalizace Němčice. Dne 27. února proběhlo
poslední jednání u ředitele
společnosti a byl domluven
postup pro získání dotace a
následnou realizaci projektu.
Společnost Multiaqua s.r.o.,
která je autorem projektu,
má připravit změny v dokumentaci tak, aby mohla být
podána žádost o dotaci na Ministestvo zeměděltví ČR.
(era)

Den otevřených dveří v nové mateřské škole

Nejen rodiče, ale hlavně děti, které do ní budou chodit, si na závěr minulého roku pořádně prohlédli interiér nové mateřské školy v těsném sousedství obecního úřadu.
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Obecní úřad má otevřeno,
mimo jiné, také v sobotu
Platby za odpady, hlášení trvalého
pobytu, nejrůznější formuláře, dotazy nebo i stížnosti..., věcí které občas
musíme vyřešit na obecním úřadu je
spousta. Dobré je proto vědět, kdy na
úřad zavítat či jak postupovat, když se
nám úřední doba úřadu zrovna nehodí.
Úřední hodiny Obecního úřadu v
Němčicích jsou vždy pondělí od 14.00
do 18.00 hodin a ve středu také od
14.00 do 18.00 hodin.
Jako jeden z mála úřadů je němčická
radnice otevřena také v sobotu, vždy
od 9.00 do 11.00 hodin.
Výjimkou jsou prázdniny. V červenci
a srpnu budou sobotní úřední hodiny
obecního úřadu zrušeny.
Osobně je třeba na úřadě vyřídit například přihlášení k trvalému pobytu.
Vezměte si s sebou občanský průkaz,
rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana. Pokud se
Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom
mohli dítě zapsat do naší evidence
obyvatel.
Hodně úředních záležitostí můžeme vyřešit také pomocí elektronické
komunikace. Běžnou komunikací s
radnicí je kromě dopisu, telefonátu
nebo přímo návštěvy na radnici proto
možné také vyřešit zasláním e-mailu
na podatelnu nemcice@seznam.cz.
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.

Takzvané sociální sítě, tedy webové
stránky a mobilní aplikace pro rychlou
a levnou komunikaci, se staly součástí
našich životů poměrně snadno. Většina lidí už nějaký takový účet má, někdo i několik.
Přes veškeré jejich výhody bude zatím, lepší s radnicí komunikovat tradičním způsobem.
Pokud mají občané nějaký dotaz
nebo chtějí vyřídit jinou svou úřední
záležitost s obcí, není soukromý profil radních či zastupitelů na facebooku
nebo messengeru ideálním místem
pro jejich adresování.
Mezi úkony, které je třeba v nejbližší
době vyřídit je zaplacení poplatku za
psy. Ten je podle obecně platné vyhlášky obce Němčice nutno uhradit
do 30. dubna.
Ti z vás, kteří opomněli uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu,
a svou popelnici našli minule nevysypanou, mohou tak ještě učinit, byť již s
penále. To hrozí i v případě neuhrazení
poplatku za psy. Výše penále souvisí
na délce prodlení platby.
Platba daně z nemovitostí a pozemků musí být finančnímu úřadu zaplaLeoš M. Kučera
cena do 31. května.

Zápis do mateřinky proběhne 2. srpna a přijeté děti nastoupí od září. Může jich být až šestadvacet.

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 28. února.
 O současném stavu výstavby závěrečné etapy lokality V Rybníku, kde je postaveno 18 rodinných domů v různé rozestavěnosti, z toho se
jich má 7 předat do konce července a zbytek do
konce roku.
 Každoroční povinnosti spojené s koncem
roku, tj. provedení fyzické inventury a následné
inventarizace za rok 2017. Během inventury při
fyzické kontrole nebyly zjištěny žádné chybějící položky ani žádné poškození mimo zjevného
opotřebení. Při dokladové části, tedy inventarizaci nebyla zjištěna žádná manka, inventarizační rozdíly a zaúčtovatelné rozdíly.
 Celoročním hospodaření obce Němčice,
Zpráva o výsledku přezkoumání. Závěrečný
účet a Účetní závěrka za rok 2017. Starosta informoval, že přezkoumání hospodaření obce ze
strany krajského úřadu se uskutečnilo jako dělené a to ve dnech 11. 1. a 6. 2. 2018, viz Zpráva
o výsledku přezkoumání s výsledkem ,,Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“.
 Zápisu do kroniky za rok 2017, který připravila paní Alena Valentová a zároveň ocenil tuto
její záslužnou činnost, která vyžaduje průběžné
sledování dění v obci.
 Průběhu VŘ na ředitele či ředitelku nové MŠ
Němčice.
 Opakované snaze ze strany obecního úřadu
o dosažení spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na získání dotace na stavbu Kanalizace Němčice. Dne 27. 2.
2018 proběhlo poslední jednání u ředitele společnosti a byl snad domluven postup pro získání
dotace a následnou realizaci předmětné akce.
 Starosta informoval o potřebě výsadby stromů v různých částech obce, tj. doplnění: Na Sibiři, plocha u silnice V Rybníku, hřiště Na Pašti,
nová MŠ a případně na veřejném prostranství u
Půlkrábků. Jde o částku max. 20 000 Kč.
Zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva
obce Němčice jsou k nahlédnutí na obecním
(era)
úřadě při úředních hodinách.
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Tříkrálová sbírka vynesla přes 17 tisíc
Začátek roku je v řadě obcí
už několik let spojován s
koledováním tří králů na
dobročinné účely. Letošní
sbírka v Němčicích vynesla
celkem 17 035 korun.
S příchodem nového roku
se každoročně setkáváme
ve městech i na vesnicích s
koledníky Tříkrálové sbírky.
Tato obnovená tradice se letos konala již po osmnácté.
Obyvatelé Němčic přispěli
dohromady více než 17 tisíci
korunami.
Tříkrálová sbírka, tato největší dobrovolnická akce v
České republice, v sobě spojuje odhodlání desetitisíců dobrovolníků – koledníků – obejít
domy v pláštích Tří králů s korunami na hlavách, zazpívat
a popřát lidem vše dobré do
nového roku. Každým rokem
na ně čekají lidé, kteří vědí, že
každý z nás bude někdy v životě potřebovat pomoc ostatních a přispějí do pokladničky
penězi na dobrou věc.
Tříkrálová koleda je oblíbená mezi rodinami s malými
dětmi, pro malé děti je to svátek, moct se obléct do plášťů

a korun a na chvíli se vžít do
role biblických mudrců – králů, kteří se přišli do Betléma
poklonit právě narozenému
Ježíškovi.
Koledování proběhlo letos
symbolicky přímo na svátek

Z HISTORIE OBCE

Rybníků pod Kuňkou bylo víc než u Třeboně
„... V této krajině stojí za podívanou rybníkářské dílo, totiž asi 400 rybníků, které jsou
společně napájeny kanály...,“
takto popisoval před zhruba
třemi stoletími krajinu kolem
Pardubic Bohuslav Balbín.
Velkorysé rybníkářské dílo
Viléma z Pernštějna, který v
letech 1491 až 1521 nechal v
kraji pod Kunětickou horou
založit 234 rybníků předčilo
svým rozsahem i soustavu
rybníků na Třeboňsku. To jak
okolí Němčic vypadalo přibližuje výřez Müllerovy mapy
Čech z roku 1720 z Východočeského muzea Pardubice.

„Největší z nich je Čeperka,
který se rozkládá na tři německé míle, takže chceš-li
jej objet koňmo, musíš na to
vynaložit celý den a ještě to
stihneš je tak tak,“ líčí ve svém
díle Balbín. Velká Čeperka
byl totiž co do plochy největším rybníkem na území Čech.
Vznikl i rybník nazývaný díky
své poloze Němčický.
Rybníky na konci 18. století
již tolik nevynášely, a v rámci
pozemkové reformy za vlády
Marie Terezie, vzniklo na místě více než stovky vysušených
rybníků celkem sedmnáct noLeoš M. Kučera
vých osad.

Tří králů 6. ledna, který letos
připadl na sobotu.V letošním
roce se na Pardubicku, kde
poskytuje služby Oblastní
charita Pardubice, vybíraly
peníze určené na rekonstrukci
domu určeného pro rozšíření

kapacity odlehčovacích služeb pro seniory, který bude
sloužit všem občanům Pardubického kraje. Odlehčovací
služba Oblastní charity Pardubice pomáhá již nyní rodinám,
které se v domácím prostředí
starají o svého starého nebo
tělesně postiženého člena
rodiny. Dosavadní prostory v
Třebosicích poskytují kapacitu osmi lůžek, avšak o tuto
službu je velký zájem, a proto
je třeba kapacitu služby rozšířit. Co je to vlastně odlehčovací služba? Tato služba má rodinám ulehčit jejich každodenní
péči o dědečka nebo babičku
tím, že je mohou bez obav na
dočasnou dobu svěřit do péče
charity, aby mohli například
doma vymalovat, vyměnit
okna nebo odjet na dovolenou. Po tuto dobu se o jejich
blízkého postarají zdravotní
sestry, pečovatelky a sociální
pracovnice v útulném, téměř
domácím prostředí. Kromě
příspěvku na rekonstrukci
domu pro odlehčovací služby
bude další část výtěžku věnována na podporu domácí
hospicové péče a pro pomoc
lidem v nouzi (například pomoc lidem postiženým požárem bytu nebo domu). (era)
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Čarodějnice v kostýmu vítany!

„V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky
nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic.“ Tak viděl tradiční pálení čarodějnic počátkem 20. století skotský antropolog, etnolog a
etnograf Sir James George Frazer. To, jak to bude vypadat letos, v pondělí 30. dubna přibližně od 16 hodin na obecním hřišti, závisí jen na nás.
(era)

Setkání u pomníku vzpomene oběti z konce války
V sobotu 5. května od 14.00 hodin se před
obecním úřadem uskuteční Pietní vzpomínka u
pomníku padlých z II. světovéé války.
Na tomto místě bylo 7. května 1945 nacisty zastřeleno šest mužů z Němčic. Sedmý byl
zastřelen za mostem na sjezdu k Dříteči. Byla
to odveta za odzbrojení místní posádky Wehrmachtu a zastřelení jednoho vojáka při této
akci, kterou provedli partyzáni z Bohumilče a
Újezda a za pomoci místních obyvatel. Zbraně
získané z Němčic významně pomohli povstalcům v Holicích. Krutost německých okupantů
na samém konci války byla nepochopitelná a
tragicky se zapsala do historie obce.
Rok po květnové tragédii byl na stejném místě odhalen pomník věnovaný těmto obětem.

Obec ale pečuje také o památník obětí z
I. světové války.
Obec využila výzvy Ministerstva obrany ČR
na opravy pietních hrobů a památníků ze světových válek.
„Díky sochaři MgA. Stanislavu Mullerovi, který udělal za dva dny projekt a fotodokumentaci, jsme mohli do 31.1.2018, do půlnoci podat
elektronicky žádost, což se nám nakonec po
určitých peripetiích povedlo.Žádost byla přijata a kupodivu pouze s jedním doplněním, takže to vypadá nadějně a je téměř jisté, že když
ne v roce 2019, tak v roce 2020 bude památník
se lvem opraven,“ uvedl starosta Němčic Jaroslav Štěpánek. Předběžná cena díla je odhado(era)
vána na 200 000 Kč.

Společenský večer obecním sále

V sobotu 24. března se ve společenském sále Obecního domu v Němčicích uskutečnil společenský večer. Možnosti pronájmu sálu najdete na webu obce.

PŘIJĎTE FANDIT NOHEJBALISTŮM
Němčickým nohejbalistům začala jarní část sezony. Po prvním domácím zápase, kdy se poslední dubnový čtvrtek utkali
s týmem Sokola Dolní Ředice, sehrají další utkání doma 10. května. Hostit budou tým NC ROTR Pardubice. Zápasy, jejichž
rozpis najdete na adrese http://nohejbal-pardubice.com/, začínají vždy od 16.30 hodin.
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Obec přivítala sedm nových občánků

V sobotu 3. února proběhlo v Obecním době v Němčicích tradiční vítání občánků narozených v roce 2017.

Dětské šibřinky

V sobotu 24. března si mohly děti zařádit na velkém maškarním reji. Dětské šibřinky vystřídal o pár hodin později společenský večer pro dospělé.

Velikonoční bohoslužba

Na Velký pátek dne 30. března se od 15 hodin v kapličce Na Pašti v Němčicích uskutečnila Velikonoční bohoslužba. V kapli sv. Vavřince a sv. Martina je pravidelně
sloužena mše svatá vždy jednou za měsíc. Nejbližší bude 16. května.
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