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akce měsíce Němčice – obec oplývající 
památkami a technickými unikáty
Mnoho lidí má Němčice zafixované v pa-
měti díky místnímu mostu, který je prá-
vem znám jako technický unikát. Nejedná 
se však o jedinou památku v obci. Něm-
čice zdobí několik pomníků věnovaných 
místním občanům, kteří za naši svobo-
du obětovali život v obou světových vál-
kách, malebná dřevěná kaplička, zvonička 
a především další technická pozoruhod-
nost – němčický vodovod.

Historie vodovodu začíná na počátku 20. století, kdy oby-
vatelé Němčic byli stále závislí na několika málo místních 
studních, ale především na ne vždy kvalitní vodě z Labe. To 
přinášelo problémy jak zdravotní, tak v podobě donášky 
vody do domů a statků. Z tohoto důvodu byl vymyšlen ná-
sledující plán. Na úpatí kunětické hory bude vyhloubena 
studna na místě bývalé studánky a vystavěn zděný vodo-
jem. Odtud poteče voda samospádem železnými trubkami 
do Němčic a cestou se zbudují 4 výpusti. Jak se řeklo, 
tak se i udělalo. ke kolaudaci díla došlo dne 31. května 
1912. V roce 1917 byla poté k vodovodu připojena další 
studna, aby vodovod zajišťoval potřeby celé obce. V této 
podobě  poté sloužil s pár obměnami až do 50. let minu-
lého století. ač dny slávy tohoto kunětickohorského pod-
zemního akvaduktu pominuly, v Němčicích na tuto svou 
životadárnou kuriozitu nezapomněli. Poslední vzpomínku 
na vodovod najdete prakticky uprostřed obce naproti míst-
nímu rybníčku. Nebotť právě zde můžete i dnes spatřit po-
vedený stojan s infotabulí, který vodovod připomíná.

Úspěšný rok 2017 pro KRAJ PERNŠTEJNŮ 
přitahuje pozornost veřejnosti i výrobců
Tento rok byl pro kraj Pernštejnů rokem pověstného malého 
kroku pro člověka, ale velkého kroku pro lidstvo, nebotť
se rozeběhla účinná spolupráce mezi krajem Pernštejnů, 
Železnohorským regionem, Pardubicemi, obcí Veliny a aRZ.
Díky tomuto získali regionální výrobci možnost přístupu 
na 28 akcí z celé republiky, především však na rodném 
Pardubicku. Největší ohlas z těchto podniků zaznamenal 
Festival chutí, vůní a řemesel na pardubickém zámku.
 To se odráží i na rostoucím zájmu ze strany žadatelů 
o značku. Na přelomu října a listopadu, jako každoroč-
ně, zasedne již 8. certifikační komise kraje Pernštejnů. 
V současné době již evidujeme několik zájemců s velmi 
zajímavými produkty, kteří mají zájem vstoupit do této ini-
ciativy. Jaké laskominy však obohatí náš katalog, se nech-
te překvapit .
 Při jednání s těmito subjekty, které nás samy s žádostí 
oslovily, jsme se zaměřily na to, proč vlastně usilují o zís-
kání certifikátu? Důvody bývají následující: „Jsme pyšní na 
své výrobky, do jejichž výroby vkládáme značný kus nejen 
své manuální práce, ale i osobního nadšení a času. Mnoh-
dy času tolik, že jej radši ani nepočítat. Je proto sympatic-
ké, že zde existuje úsilí, které podporuje myšlenku toho, že 
ukazuje, odkud výrobek je. Vlastnictví značky také poutá 
pozornost nakupujících na trzích, což víme od kolegů, ka-
marádů, kteří značku již získali a kteří nás i navedli, aby-
chom o značku zažádali.“ 
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