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Informace - Co proběhlo

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 10. srpna.
Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.

V sobotu 28. srpna proběhlo na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne - nohejbalový a
tenisový turnaj, soutěže pro děti a vystoupení šermířské skupiny.

Pověření pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj provedli kontrolu dotace přidělenou na
povodňové škody v roce 2006.

Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení KÚ, nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Od roku 2011 je posunuta věková hranice na 75 let pro výroční jubilea (schváleno na čtvrtém
veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 7. 2007)

V části obce V Rybníku u retenční nádrže provedl za výhodných cenových podmínek
MUDr. Procházka vybudování lávky přes meliorační potok za což mu patří poděkování.

Dle potřeby je uklízena obec, probíhá sekání zatravněných ploch, pletí záhonků. Děkujeme
našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě veřejného prostranství a uklízejí před svými
domy.

Upozornění pro občany
Dřevitý odpad (ořezané větve, křoviny, dřevo) můžete odkládat na ohraničené místo (místo
kde se pálí Čarodějnice) za hřištěm po pravé straně při cestě směrem na osadu Kladivo.
Žádáme občany, aby v daném prostoru udržovali pořádek a ukládali pouze výše uvedený
odpad.

Co nás čeká
V sobotu 8. října od 17:00 hodin proběhne na dětském a sportovním hřišti ve Dřítči
,,DRAKIÁDA“. Všechny děti se svými rodiči i prarodiči jsou srdečně zvány.
Očkování psů proti vzteklině - přesné datum bude včas oznámeno.
Dne 11. listopadu položení květin u pomníku padlých v I. světové válce a uctění jejich
památky.
V sobotu 26. listopadu předvánoční setkání občanů, rozsvícení vánočního stromku a ozdob.
Mikulášská nadílka.
Od 11. prosince dojde ke změně jízdních řádů Veřejné dopravy a MHD.

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do
dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a
vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli
integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod
organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává.
Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost
autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro
Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Tato optimalizace se dotkne i MHD a to v rozsahu časové úpravy některých spojů linky č. 16,
( viz. požadované odstupy od autobusových spojů veřejné dopravy zajišťované krajem)
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje.
Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset
přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není
ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou
také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO
také svůj vlastní tarif.

V současné době žije v Němčicích 524 obyvatel, z toho 274 mužů a 250 žen.
Dětí do patnácti let je 112, do osmnácti let 130 a 38 obyvatel je starších šedesáti let
věkový průměr 32,13 let (údaje k 30. 9. 2011).

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.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

