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Je to pryč. I koza už je bez roušky!

Hned dvě jara za sebou nám strach z nákazy a rozličná nařízení nedali možnost si užít jaro (a nejen to, jak bychom chtěli. Jedním ze symbolů této „divné
doby“ byla i koza s šátkem přes tlamu v jedné z němčických zahrad. Snad už to bylo naposled a užijme si zbytek jara a další týdny v klidu a bezpečí. (era)

Život obce se nesmí zastavit
Každého z nás to, co se už více než
rok kolem nás děje ohrozilo či silně
ovlivnilo. Na možnostech pohybu a
aktivit, práci a často i zdraví nebo dokonce životě. Sotva jsme se přestali
bát onemocnění způsobeného koronavirem, padá na nás ze všech stran
obava, jak na nás toto „zastavení světa“ dopadne ekonomicky. To se týká
„nejen“ firem a domácností, ale i obce
v níž žijeme.
„Čeká nás složité období, které přinese finanční omezení dotýkající se
také rozpočtu naší obce. Na příjmové
straně z daní můžeme čekat propad
až dvacet procent,“ odhaduje starosta
Němčic Jaroslav Štěpánek.
I přes tato rizika je ale třeba dokončit
řadu projektů, které již běží a s nimi
související práce.
„Život v obci se i přes hrozící omezení příjmů nesmí zastavit. Pokračujeme se stavbou splaškové kanalizace a
chceme ji v tomto roce dokončit. Samozřejmě včetně oprav komunikací a
chodníků a úprav přilehlých pozemků,“ říká starosta.

V běhu je i projekt nové přístupové
komunikace do lokality Rybník II, kde
se dokončuje výstavba posledních rodinných domů. Zbývá jich založit ještě
pět. Nová komunikace do sídliště povede přes kanál směrem od prodejny
Jednoty. Počítá se také s vybudováním nového propustku kanálu nebo
odstavných ploch s návazností na
parčík u prodejny, který byl založen již
vloni.
Aby se neopakovaly, nebo zmírnily,
potíže s přívalovou vodu v deštové kanalizaci a melioračních kanálech protínajících Němčice, připravuje obec
projekt suchého poldru v Chaloupkách. Ten by právě pojmul velkou část
vody po přívalových deštích. „Nový
projekt jako součást protipovodňové
ochrany počítá s umístěním suchého
poldru více východně než jsme zamýšleli původně. Důvodem byl nesouhlas majitelů dotčených pozemků.
Pokud by ani nové umístění nevyšlo
budeme pracovat na pozemkových
úpravách přímo v obci,“ vysvětluje Jaroslav Štěpánek.
Více na str. 2

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
prožíváme společně období, které je pro
každého z nás úplně novou zkušeností.
Máme za sebou měsíce celosvětově rozšířené epidemie koronaviru. Od října 2020
jsme až donedávna žili ve stavu nouze,
řada mimořádných opatření ale stále trvá.
Ta znamenají značná omezení pro každého jedince, omezení ve výkonu práce,
nebo dokonce její ztráty. Děti si musely
z domova vytvořit školu. Především jsme
ale plní obav o naše zdraví, zdraví nejbližších, zdraví celé společnosti.
Není a nebude všem opatřením ještě konec, jelikož se šíření koronaviru také ještě nezastavilo. Vypadá to ale, že se i přes
řadu nepříjemných opatření, můžeme vracet k běžnému životu. Přál bych si, jakmile
to půjde shromažďovat se bez rozestupů,
respirátorů a roušek, abychom si všichni
ve zdraví mohli užít sportu, kultury, cestování a dalších aktivit.
Těším se na naše brzká setkání.
Jaroslav Štěpánek, starosta obce
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Cesta ke stavbě kanalizace byla dlouhá
Na přelomu let 2005/2006
zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování splaškové
kanalizace. Vzhledem k rovinatému terénu v okolí, záplavovému území a také absenci
vhodného místa pro čističku
odpadních vod byla zvolena
koncepce tlakové kanalizace.
To v praxi znamená, že každá
nemovitost má svoji čerpací
jímku s osazeným čerpadlem,
které bude splašky tlačit do
potrubí (výtlaku), které se
napojuje na výtlak Hrobice Hradiště na Písku.
Společností Multiaqua s.r.o.
byla pověřena vypracováním projektové a následně
proběhlo územní a stavební řízení. Mezi tím byl v roce
2007 zbudován výtlak z RTN
V Rybníku s kterým bylo v PD
kanalizace Němčice počítáno.
V roce 2008 jsme požádali
o dotaci na stavbu této kanalizace přes SZIF, kde jsme
následně žádali i v roce 2009
a 2010. Vždy jsme ale odešli s
nepořízenou a nebyli vybráni.
Další žádost jsme podali v
roce 2012 přes SFŽP, ale ani
tady jsme neuspěli. Rozhodli
jsme se tedy dokončit chybějící občanskou vybavenost,
postavil se nový obecní úřad,
školka, společně s Jednotou
prodejna potravin, Kaplička,
nové sociální zázemí na hřiš-

ti, opravila se obecní budova
čp. 10 (restaurace), pořídila
se profesionální komunální technika a další potřebné
věci. V roce 2018 jsme opět
rozhodli podat žádost a tentokrát na MZe ČR. Dva roky
byla žádost v zásobníku projektů než se na nás dostalo.
Po výběrovém řízení, kdy se
zhotovitelem díla stala společnost Instav Hlinsko a.s..
byly práce zahájeny v září
2020, v lokalitě na Sibiři a vzápětí Na Pašti a v Chaloupkách.
V současnosti probíhají práce takřka po celé obci mimo
lokality Rybník I. a Rybník II.
Bude vybudováno přibližně
90 připojení a nové řady potrubí, které se budou napojovat na stávající výtlak. Cena
díla je cca 36 500 000 Kč, z
toho uznatelných a dotačních
je pouze 11 444 000 Kč a přibližně 1,5mil dostaneme od
Krajské úřadu Pardubického
kraje. Zbytek hradí obec ze
svých prostředků a to i za
cenu úvěru ve výši 20 mil. Kč.
Jednotlivé čerpací jímky by
se měly až na výjimky umisťovat na pozemku vlastníků jednotlivých nemovitostí s kterými budou následně uzavřeny
smlouvy o právu vstupu na
pozemek za účelem opravy
a údržby pro společnost VAK,
která bude danou kanalizaci
provozovat a po 10 letech ji

bude kompletně předaná formou nepeněžitého vkladu.
Až budou osazeny všechny čerpací jímky, vystrojeny
a připojeny na hlavní řady
a také připojeny na rozvod
elektřiny, proběhne kolaudace a následně se budou moci
jednotlivé nemovitosti připojit. Výjimku dostala lokalita
na Sibiři, která není obsáhlá
a která se připojuje přímo do
výtlaku, který lokalitou prochází. Tam už se tedy u někoho čerpá.
Povinnost se připojit na veřejnou kanalizaci vyplývá ze
zákona č. 274/2001 Sb., o ve-

řejných vodovodech \ kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Budeme samozřejmě rádi,
aby to bylo co nejdříve a již
jsme přestali znečišťovat naši
obec a zbavili se občasného
zápachu. Připojení k čerpací
jímce ze strany vlastníka nemovitosti již bude probíhat v
jeho režii.
Věříme, že ještě v tomto roce
či roce následujícím dojde k
odbahnění starého ramene
Labe. A tak se uzavře naše
snaha ve vylepšení životního
prostředí naší obce a jejího
okolí.
Jaroslav Štěpánek,
starosta

Život v obci se nikdy nesmí zastavit
Pokračování ze str. 1
Pocit bezpečí a pohody v
místě, kde žijeme netvoří jen
velké projekty, ale i zdánlivé
maličkosti, které nám pocit
zpříjemňují.
„Dětem bude doufáme dobře sloužit nové víceučelové
hřiště, které chystáme v lokalitě Rybník II. Prostřednictvím
dotace přes MAS (Místní akční skupina) máme požádáno
o dotaci na dětskou lezeckou stěnu, která by měla být
umístěna v parčíku u prodejny Jednoty. Dospělí zase ocení třeba box Zásilkovny, jež
bude umístěn u knihobudky
u parkoviště naproti budově

Obecního úřadu. Během roku
přibude také například i kontejner na nepoužité spotřebiče od společnosti ASEKOL,“
vyjmenovává starosta obce
Jaroslav Štěpánek.
Během letošního roku začnou práce na stavbě cyklostezky „Mechu a kapradí“. Na
její trase z Němčic do Hrobic
tak vznikne i odpočívadlo pro
cyklisty.
Oprav se dočkají komunikace kolem poklopů a zámků
kanalizace a to i v části v Rybníku I. Umístěny budou i nové
odpadkové koše a bude rozšířena síť obecního rozhlasu.
Doplněny a nahrazeny bu-

dou i některé herní prvky na
stávajících dětských hřištích,
nebo budou nově umístěny
na vytipovaných veřejných
prostranstvích. Plánuje se
také obnova a doplnění veřejné zeleně. K údržbě veřejných
ploch a zeleně chce obec dokoupit potřebnou komunální
techniku. Bude také probíhat
pravidelný úklid obce. „Žádáme všechny občany o pochopení vzhledem k probíhající
stavbě kanalizace a dostavbě
rodinných domů v Rybníku.
Nejsme vždy schopni zajistit
takový úklid komunikací na
jaký jsme byli normálně zvyklí,“ přiznává starosta.

Letos v červenci by také
mělo skončit navážení na
stavbu silnice D35 přes Němčice. Část mezi Hradcem Králové a Mohelnicí je tím nejdůležitějším úsekem celé D35,
neboť po dokončení bude
společně s dálnicí D11 tvořit
severní alternativu přetížené
D1.
Staveništní dopravou je území Pardubického kraje dotčeno okolo 316 km silnic II. a III.
třídy a 95 měst a obcí. Oba
rozestavěné úseky měří 27,1
km. Dle zhotovitelů stavby
má být silnice i s mosty přes
Labe u Bukoviny hotova v lednu 2023.
Leoš M. Kučera
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Psů opět přibylo. Plňme tedy víc koše na ...
Doba pandemie koronaviru,
která se táhne již více než rok,
přinesla mimo jiné i rozmach
zájmu o domácí mazlíčky. V
útulích se zaprášilo po odložených kočkách a psech,
přibylo králíků, morčat, želv
a rybiček. Zatím co si výrobci
a prodejci nejen žrádla, ale i
nejrůznějších potřeb pro jejich prospívání mnou ruce,
obcím přibylo víc starostí.
Tedy hlavně s tím, co po sobě
psi venku zanechají.
Narozdíl od článku o odpadech na další straně se tu
nepustím do výčtu kolik toho
které plemeno kde zanechá.
Půjde o připomenutí čistě
obecných pravidel, která my
„pejskaři“, občas opomíjíme.

Jsou vlastně jen dvě. Po
svých psech neuklízíme „zanechané granule“ a naši psi
běhají po vsi na volno. Obě
záležitosti řeší závazná obecní vyhláška. Na vytipovaných
místech po celých Němčicích
najdeme koše na psí „granule“, které jsou opatřeny pytlíky. To proto, kdybychom
náhodu zapomněli si vzít s
sebou nějaký z domu. Pokud
tedy venčíme stačí dotyčné
„granule“ sebrat do sáčku, zavázat a vhodit do odpadkového koše. No, jak to ale bývá je
to o každém z nás.
Tradiční výjev vypadá takto. Paní se sklání k trávníku s
igelitovým sáčkem v ruce. Je
jí osmasedmdesát let a chodí
o holi. Přesto po svém Punťovi nikdy nezapomene uklidit.
„Přece to tu nenechám, aby
do toho šláplo třeba nějaké
malé dítě,“ říká důchodkyně.
O pár metrů dál venčí asi čtrnáctiletý chlapec labradora.
Zatímco jeho pes vykonává
potřebu, on telefonuje a dělá,
že to nevidí. A pak je ještě jeden výjev. O den, dva později
venčí stejný kluk stejného psa
na stejném místě. Labrador
jede čenichem po trávníku,
najednou se zastaví a ve vteřině slupne starší „granuli“, kterou tam zanechal jiný majitel
psa. Psi už prostě takoví jsou.
A doma na přivítanou někoho

láskyplně oblízne v obličeji.
Mňam! Konec smyšleného
příběhu? Nikoliv! Psi to prostě dělají. Granule. Ty žerou a
pak oblizují. Příště prosím raději utněme tyto výjevy hned
na začátku. Děkujeme.
Druhým velkým tématem
je volné pobíhání psů. Chůze vedle pána bez vodítka je
od určitého věku zvířete součást výcviku. Ale něco jiného
je to zkušet v pět ráno než v
pět odpoledne. No, a i ty koč-

ky, děti na kolech a auta jsou
fakt trochu problém. Ale jak
se říká, do prvního průšvihu.
Jak přibylo psů ve vsi, je čím
dál těžší někoho při venčení
nepotkat a louka za obecním
úřadem má provoz jako mezinárodní letiště před svátky.
Jen doufám, že jsme všechny
ty naše psy naučili být doma
o samotě, když už musíme
všichni zase do práce a školy.
A snad se pak opět znovu nenaplní útulky. Leoš M. Kučera

Lesy okolo Němčic jsou rájem houbařů
Nejurputnějším soutěžím
na olympiádách Němčic se
ukázala stejnojmenná obec
ležící kousek od Kolína. První
písemný doklad o obci po-

JINÉ NĚMČICE
chází již z roku 1397. V roce
1445 zde měl dvorec nebo
tvrz Jan z Němčic, který byl
tehdejším vlastníkem vsi. Dalším držitelem byl Zikmund
Koreček z Božce, po jehož
smrti Němčice vlastnila jeho
žena Anna. Ta se brzy znovu
provdala za bohatého kolínského pekaře Dibla a v roce
1575 ves prodala zemanu

Janu Liběnickému z Vrchovišť. Jeho synové později své
dědictví zahrnující Němčice
a nedaleké Ohaře prodali do
majetku císaře Rudolfa II., který obě vsi připojil ke svému
kolínskému panství. V roce
1829 panství koupil válečný
zbohatlík Jakub Veith, v jehož
vlastnictví zůstalo až do roku
1843, kdy byla zrušena robota a panství se rozdělilo na
jednotlivé obce. Teprve roku
1860 se Němčice oddělily od
Ohař, politicky se osamostatnily a prvním starostou se stal
Matěj Černý z č.p. 3. V současné době má obec téměř čtyři
stovky obyvatel. Funguje zde

také několik dobrovolných
spolků: FC Němčice, myslivci,
rybáři, hasiči. Místní děti mohou dojíždět do mateřské i
základní školy do nedalekých

Býchor, s nimiž má obec dobré autobusové spojení. Okolní
lesy jsou každoročně hojně
navštěvovány houbaři z celého okolí.
(era)
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Nový zákon o odpadech už mění pravidla.
Nakládání s odpady se
v Němčicích od letošního ledna postupně
mění. Nejdříve to byly
pytle na tříděný odpad nahrazující kontejnery, nyní je to jinak
i s vyvážením zbytků
ze zeleně nebo větví.
Otázkou také je kolik
budeme za rok platit
za vyvážení popelnic.
Tradiční pálení čarodějnic se
letos kvůli vládním nařízením
nekonalo. Zato vedle cesty
ze Sibiře do Hrobic se pálilo
ostošet téměř čtrnáct dní.
Nešlo ale o nějakou prodlouženou variantu oblíbené jarní
tradice, ale o likvidaci skládky
větví a odpadu ze zeleně.
Větve napříště odkládat
už jen do kontejneru
„Od 1. května je přísný zákaz
ukládání větví a biologicky
rozložitelného odpadu na dočasnou skládku při cestě na
Hrobice. Tento odpad se smí
ukládat pouze do příslušných
kontejnerů rozmístěných po
obci při dodržování třídění na
dřevitý odpad a trávu,“ uvedl
starosta Němčic Jaroslav Štěpánek.
Pro většinu obyvatel Němčic
se podle starosty novým nařízením nic nemění.
„Větší objem větví se dá řešit po domluvě s obecním
úřadem přistavením odpovídajícího kontejneru a jeho

odvozem k likvidaci. Obec
bude dřevitý odpad likvidovat postupně aby nedocházelo k jeho hromadění.
„Samozřejmě mohou občané odvoz větví řešit s jinou
společností, která se likvidací
dřevitého odpadu zabývá.
Místo, kde byly větve donedávna ukládány bude vyčištěno a osázeno stromy. Založení černé skládky je trestáno
pokutou 50 tisíc korun,“ uvedl
starosta Štěpánek.
Potíží dočasné skládky větví
u cesty směrem na Hrobice
nebylo jen její roztažení do
okolí, ale i to, že se mezi dřevem objevilo i množství plastů, lakovaného nábytku nebo
třeba staré matrace. To vše
už napříště musíte řešit budťo odevzdáním na sběrném
dvoře v Čeperce nebo na jaře
a na podzim do přistaveného
kontejneru na objemný odpad.
Nejdřív pytle a sleva....
To, že každých čtrnáct dní
stojí kolem ulic čestná stráž
žlutých a modrých pytlů nebo
že ze snadno dostupné skládky větví bude už jen hájek s
výhledem na Kuňku, není tak
úplně jen rozhodnutí němčických zastupitelů.
Již druhým rokem platí nový
zákon 521/2020 sb. o odpadech, který může pořádně
zatočit s obecními rozpočty a
současně víc pustit žilou našim rodinným financím.

Z VÝSTAVBY KANALIZACE

Všechny obce musí podle
něj nejpozději do roku 2022
nastavit nový systém nakládání s komunálním odpadem.
Obce a nebylo tomu jinak i v
minulosti, musí zabezpečit
smluvní vztahy se společnostmi, které od ní přebírají
odpady. Obec musí vyřešit
nejen odvoz komunálního
odpadu (tradiční černé popelnice), ale také sběr a likvidaci papíru, plastů, skla, kovů,
jedlých olejů a tuků, biologického odpadu a samozřejmě i
nebezpečného odpadu. Vše
co nejlépe a pokud možno co
nejvýhodněji. Podle toho pak
obec vypočítá poplatek, který
zaplatíme. Co je na zákonu
na odpadech nejkrutější není
nutnost odpady třídit, ale spíš
cena toho, že ho řádně netří-

díme. Obsahuje totiž nekompromisní tabulku s poplatky
za ukládání odpadu na skládku: Letos je to 800 Kč, a pak to
poměrně strmě roste: 2022 900 Kč, 2023 - 1000 Kč, 2024
- 1250 Kč.... Za deset let to pak
bude již 2000 Kč za tunu.
...pak snižování objemu
odpadu na osobu
Obec mohla sice dostat
slevu, aby mohla ukládat na
skládku tunu odpadu za 500
Kč, ale má to jednu podmínku, která se týká nás všech.
Zákon o odpadech má totiž
další tabulku. Neméně krutou
než je ta o každoročně rostoucích poplatcích.
Množství
nevytříděného
odpadu (v černých popelnicích) totiž nesmí být vyšší než
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Bude to opět dražší?
200 kg ročně. Letos! V roce
2022 je to už 190 kg, 2023 o
dalších deset méně a pak zase
o deset, pak zase o deset...
V roce 2029 kdy se bude platit za uložení tuny odpadu na
skládku již minimálně 1850
Kč tak každý z nás bude muset smrsknout svůj odpad na
témeř půlku toho co dneska.
Kdo není v obci trvale přihlášen tak svým odpadem zadělává na trabl svým domácím.
Obce tak tlačí na přihlašování trvalých pobytů, to nejen
kvuli odpadům, ale i třeba
i poplatkům za odpady pro
studenty, chataře či chalupáře.
Jak třídit odpad, aby ho
šlo dobře prodat?
Třetí a neméně krásná tabulka je podíl vytříděné složky z
celkového množství odpadu.
To do roku 2025 má činit 60%,
2030 to má být 65% a v 2035
již plných 70%. To už není jen
o tom jak odpad separovat,
ale o tom jak ho produkovat
co nejméně. Pokud se to nepovede budeme za odpad

platit čím dál více a to asi
moc nechceme. Jde také o
to, jak bude to, co vytřídíme
použitelné. Jak se povede
přetavit odpad v surovinu a
zda o ni bude vůbec zájem.
Můžeme vytřídit sto tisíc zubních kartáčků, ale pokud o ně
nebude na trhu s odpady/
surovinami zájem můžeme
je klidně odvést na skládku
nebo třeba do spalovny. Což
je také téma, které je v okolí
nedalekých Opatovic nad Labem hodně skloňováno. „Aby
se spalovny vyplatili je třeba
je pravidelně krmit. Je to čistě
o ekonomice a regiony a obce
se musí zavázat k dodávkám
odpadu o určitých objemech.
To je problém, který znají z
okolí spaloven nejen v České
republice,“ uvedl před nedávme ekolog Jindřich Petrlík ze
sdružení Arnika. S naplněním své kapacity mají podle
něj trable všechny tuzemské
spalovny. Pokud by měla jet
naplno ta opatovická, musela by patrně svážet odpad od
Krkonoš po Železné hory, i od

Farmářské produkty jsou k
vyzvednutí jen kousek od vás
V prosinci 2020 u nás v
Němčicích založila maminka
na mateřské dovolené, paní
Adéla Hunalová výdejnu farmářských potravin SCUK. Jedná se o nakupování kvalitních
potravin a výrobků od farmářů s výdejem v Němčicích č. p.
295.
Nákup potravin probíhá
online z pohodlí domova na
www.scuk.cz/nemcice. V této
době jistě oceníte jednoduchý nákup i výdej zboží. Stačí udělat online objednávku
všeho, na co máte chuť, zaplatit online a vyzvednout si potraviny u organizátorky Adély.
Výdej je 1x týdně, každý čtvr-

tek v odpoledních hodinách.
Nejde jen o výdej zboží, ale
o šíření radosti z nákupu formou ochutnávky novinek,
nebo dárků.
Máme nákupní skupinu, kde
nás je již přes 60 členů a stále
se rozrůstáme. Novinky, informace, ale i soutěže o farmářské výrobky probíhají na naší
facebookové stránce Scuk
Němčice.
Výdejnu paní Adéla rozšířila o prémiové lahvové víno
z Českého vinařství Dufek a
kávu a čaj od firmy Oxalis. To
je možné zakoupit i mimo výdejní den.
Ondřej Štorek

Tříkrálová sbírka do dubna.
Miminka snad na podzim
V měsíci lednu proběhla
netradiční Tříkrálová sbírka.
V naší obci byly pokladničky
umístěny na Obecním úřadě,
v obchodě Jednoty COOP
a Němčické hospůdce. Celkem bylo vybráno 3 273 Kč.
Občané mohli přispívat také
ONLINE až do konce měsíce
dubna.
Vítání občánku, narozených
v roce 2020, se nekonalo, proběhlo formou předání dárku
osobně.
Dítka narozená během jara
se svého uvítání dočkají snad
během podzimu.

Alespoň mají děti z mateřské školy trochu času natrénovat pro maminky a jejich
děťátka nějaké hezké pásmo
básniček.
(era)
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Vydra loví na Labi. Líbí se jí ale i rybníčky
Vyrazíme k severní hranici katastru obce, kterou tvoří řeka
Labe. Vydáme se za královnou
našich vod, kterou je bezesporu vydra říční (Lutra lutra),
která kromě člověka nemá v
přírodě žádného nepřítele.

Vydra říční je velká lasicovitá
šelma s dokonale přizpůsobeným tělem pro život ve vodě.
Tělo je protáhlé, štíhlé. Vydra
má krátké končetiny s plovacími blánami a svalnatým,
zužujícím se ocasem. Tělo je
dlouhé 50 až 80 cm, ocas 30
až 50 cm. Vydra váží 5 až 12
kg, samci jsou výrazně větší.
Tělo pokrývá krátká světle
až tmavě hnědá srst s bílou
spodinou. Srst je velmi hustá,
protože je to jediná ochrana
vydry před chladem. Na jednom centimetru plochy těla
jich roste přes 50 000, takže
celé tělo je pokryto 80 až 100
miliony chlupů. Díky svému
tělu je vydra mistrem plavcem. Plave rychlostí přes 7
km/h, z vody dokáže vyskočit
až do výšky 90 cm. Pod vodou
vydrží bez problémů 1 minu-

tu a dokáže se potopit až do
hloubky 15 m. Pohybuje i po
souši, kde během ve skocích
dokáže vyvinout rychlost až
15 km/h, délka skoku je mezi
150 až 160 cm a je schopna
překonat výšku 1,5 m. Za den
bez problémů ujde 16 km.
Její teritorium je 10 až 30 km
vodního toku. Živí se přitom
především vodními živočichy,
zvláště pak rybami, občas i
měkkýši, obojživelníky, drobnými savci nebo mladými
vodními ptáky. Vydra se páří
v různých částech roku, od
února do června. Páření přitom probíhá ve vodě. Délka
březosti je značně proměnlivá, ale nejčastěji trvá 63 dnů,
přičemž občas dochází i k utajené březosti. V jednom vrhu
bývá jedno až čtyři mláďata,
která se rodí slepá a téměř
neosrstěná. Oči se jim otevírají po 31–34 dnech života, s
matkou zůstávají jeden rok a
pohlavní dospělosti dosahují
ve druhém až třetím roce života. V přírodě se mohou dožít i více jak 18 let. U nás byla
vydra ještě do konce 20. století velmi vzácným zvířetem.
Důslednou ochranou, zlepše-

ním čistoty vody a prostředí,
zprůchodněním migračních
bariér se dnes s vydrou můžeme potkat u vodních toků
a vodních ploch na celém
území naší republiky. Přestože je vydra chráněným živočichem, jejím největším nepřítelem stále zůstává člověk.
Vydra působí „škody“ v rámci
rybničního a rybářského hospodaření, proto bývá nezákonně lovena. Mnoho vyder
zahyne při překonávání silnic

pod koly aut. Vydra je převážně nočním živočichem. Její
přítomnost zjistíme podle jejího charakteristického trusu,
v zimě, pakliže je sníh, podle
stop, k nelibosti rybářů podle
zbytků ryb. Vydra loví nejen
v Labi, ale také ve slepém rameni. Zdá se to nemožné, ale
zaběhne si pro rybu do našeho malého rybníčku, kde se
jí vzhledem k jeho velikosti
velmi dobře loví. Prostě, kde
je ryba, tam je vydra. Jiří Rejl

Je to jedno z nejsmutnějších
míst v okolí. Pískovcová zídka
věnovaná obětem II. světové
války se nachází za Obecním
domem. Na tomto místě bylo
7. května 1945, na samém
konci války, bez soudu, nacisty zastřeleno šest mužů z
Němčic. Byly to Josef Jeník
50 let, poštovní doručovatel,

ženatý - 10 dětí, Jaroslav Štěpánek 42 let, kolář, ženatý
- 3 děti, Josef Půlpán 34 let,
rolník, ženatý - bezdětný, Bohouš Poskočil 26 let, truhlář,
svobodný, Zdeněk Kopecký
21 let, strojní zámečník, svobodný a Ladislav Poskočil 21
let, dělník, svobodný. Byla to
odplata za odzbrojení posád-

ky Wehrmachtu a zastřelení
německého vojáka při této
akci, kterou provedli partyzáni z Bohumilče a Újezda za
pomoci místních obyvatel.
Získané zbraně z Němčic významně pomohly povstalcům v Holicích. Jednotlivé
tabulky nesoucí jména jsou
umístěny v místě a pořadí jak

stáli a následně padli k zemi
pod palbou popravčí čety.
Místem, kde jsou pochováni,
je společný hrob na hřbitově
ve Dřítči. A tak, aby toto místo
neztratilo svoji důstojnost a
pietu, byla vybudována tato
zídka a odhalena v roce 2014.
Vždy v květnu si jejich památku připomínáme.
(era)

PŘÍRODA V OKOLÍ

Zídka připomíná šest obětí z konce války
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Na Sibiři létají modely již téměř 10 let
Vážení spoluobčané obce
Němčice,
rád bych Vám, jako předseda modelářského spolku
Modelpark pod hradem z.s.
představil náš koníček, který
provozujeme v západní části
Vaší obce – v lokalitě Na Sibiři
již 10 let.
Začínali jsme jako parta pěti
nadšenců a jediným zázemím, které jsme v té době
měli, byla dřevěná lavička,

ŽIVOT V OBCI
kterou možná ze svých procházek znáte.
Díky oboustranně vstřícné
spolupráci s vedením Vaší
obce, které si nesmírně vážíme, jsme mohli našemu modelářskému letišti dopřát zázemí v podobě unimo-buňky
a v minulém roce jsme postavili i pergolu.
Přiďte se k nám podívat
Pergolu jsme však nestavěli
pouze s cílem, aby sloužila
nám modelářům, ale i jako
poděkování a k využití Vám –
občanům Němčic.
Budeme rádi, pokud se k nám
přijdete podívat, využijete
posezení v pergole a můžete
se kochat „malým“ leteckým
provozem s pozadím krásné
Kunětické hory.

Pravidelně se na letišti scházíme většinou v neděli v odpoledních hodinách. Létáme s
modely větroňů, motorových
modelů, akrobatických letadel a dronů všech velikostí.
Především bezpečně
Jsme zaregistrováni pod Úřadem pro civilní letectví, to
znamená, že musíme dodržovat jistá pravidla, například
minimální odstupy od diváků,
abychom neohrožovali své
nebo Vaše zdraví, proto pokud Vás někdo z našeho spolku požádá, zda byste mohli
odstoupit pár metrů jinam, je
to právě z důvodů Vaší bezpečnosti, kterou musíme dodržovat.
Letecké souboje
i bonbóny z nebe
Pravidelně se také účastníme
Vašeho Dětského dne. V minulém roce jsme předváděli
vzdušné souboje, shazovali
dětem bonbóny z letadla,
nebo jste se mohli skrze kameru dronu podívat na obec
z ptačí perspektivy. Velice si
vážíme toho, že můžeme náš
koníček provozovat právě ve
Vaší obci.
Jak se říká u nás pilotů –
S čistým nebem!
Michal Krejčí
předseda spolku

Mobilní rozhlas „uslyšíte“ třeba i na dovolené
Němčice se přidávají k projektu Mobilní rozhlas. Jednoduchá aplikace do mobilních telefonů dává obcím, městům a
institucím do rukou ty nejmodernější nástroje pro chytrou

PRO VÁS
komunikaci se svými občany:
• Zasílá informace pomocí
SMS, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace
• Informuje o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených
zvířatech a lidech
• Informuje také efektivně seniory a slabozraké občany
• Pomáhá řešit černé skládky a
závady na území celé ČR

• Zapojuje občany do dění pomocí anket a participativních
rozpočtů
Občané tak mají lepší přehled
o důležitém dění ve městech
a obcích, kde bydlí, pracují
nebo tráví volný čas. Dozví
se například o blokovém čištění, poplatcích, havárii vody
či kulturních událostech.
Systém má dvoufaktorové
zabezpečení rozesílek a dobrou odolnost vůči výpadkům,
hlasové zprávy mohou být rozesílány až 1 000 SMS do 20
sekund.
S aplikací budete mít všechny
kontakty a informace ze samospráv, škol či spolků kdykoli při ruce. Díky užitečným

funkcím jako je nahlašování
podnětů, zvířecí detektiv
nebo pátrání po pohřešovaných osobách můžete pomoci svému okolí a v případě
nouze aplikace pomůže také
vám! Aplikace Mobilní rozhlas

funguje v rámci celé ČR. Zaregistrujte se ať už prostřednictí vloženého letáku nebo
nebo na webovém portálu.
Nezmeškáte tak důležité informace, které vám zjednoduší život. Služba je zdarma!
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Ohlédnutí za minulou zimou

Tuto stranu většinou věnujeme ohlédnutím za uplynulými akcemi. Z nám všem známým důvodům jich v Němčicích od podzimu moc
neproběhlo a tak si připomeňme nejkrásnější momenty uplynulé zimy, kdy světe div se, po čase byla opravdu zima taková jakou bychom
si asi přáli.
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