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Informace - Co proběhlo
Třetí mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 4. dubna, čtvrté
dne 27. června. 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. Zápisy z jednotlivých veřejných zasedání jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě při úředních hodinách.
Byla oplocena separační místa ve staré obci a vybudován skladovací prostor ( u separačního
místa Na Pašti ) pro zpětný odběr vyřazeného domovního elektrozařízení. Tato služba je
zajišťována při úředních hodinách pracovníky obecního úřadu.
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.
Dne 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic, 5. května pietní vzpomínka následné
tradiční setkání občanů v Němčické hospůdce, 26. května cyklistický výlet, 2. června dětské
odpoledne a 23. června rybářské závody.

Vážení spoluobčané
žádáme Vás o následující postup při odvážení odpadu do sběrného dvora v Čeperce:
každý svoz musí být odsouhlasen pracovníkem OÚ ( starosta, místostarosta).
Pokud tomu tak nebude a pracovník sběrného dvora v Čeperce ( je informován ) svoz přijme,
nebude ze strany obce tento svoz uhrazen.
Důvodem tohoto postupu je nekontrolovatelný odvoz odpadu ze strany obce, který v poslední
době velmi narostl a to při výrazném nárůstu ceny za tuto službu ze strany obce Čeperka, tvoří
výdaje nad rámec rozpočtu obce Němčice, schválené pro odpadové hospodářství na tento rok.
Věříme, že tímto postupem dokážeme zastavit tento nepříznivý vývoj, či případně, dle zjištěné
a tedy skutečné potřeby zajistíme jinou formu likvidace Vámi odváženého odpadu.
Připomínám, že k současnému systému likvidace odpadu v naší obci je zajištěn nově i zpětný
odběr vyřazeného domovního elektrozařízení.
Zajištěny jsou také svozy: 2x svoz velkoobjemného odpadu ( jaro, podzim)
1x svoz nebezpečného odpadu ( případně dle dle potřeby )
Dále upozorňujeme, že větší množství domovního odpadu je povinen řešit každý individuálním
svozem.

Změna jízdního řádu
Od 10. června. 2012 došlo k drobným úpravám jízdního řádu v systému integrované dopravy
IREDO na lince Pardubice - Němčice - Hradec Králové. Jedná se o spoje č. 100/101 a 22/23,
které byly zrušeny z důvodu nízkého využití, ale také s ohledem na schválenou koncepci
Pardubického kraje s tím, že základním požadavkem je přeprava dětí do škol, ze škol a lidí do
zaměstnání a zpět.

Nabídka pojízdné prodejny Masoeko
Pojízdná prodejna společnosti Masoeko, s.r.o. nabízí prodej čerstvého a kvalitního masa a
uzeniny z pojízdné prodejny. Prodejna je přistavena každou středu od 15:20 do 15:45 hodin
v části obce V Rybníku u retenční nádrže a od 15:45 do 16:10 hod před budovou obecního
úřadu.

Němčická hospůdka
Od měsíce května je Němčická hospůdka otevřena i každé pondělí od 18 do 21 hodin.

Co nás čeká
V sobotu 25. srpna proběhne na hřišti v Němčicích sportovní odpoledne, v měsíci září
cyklovýlet přesné datum bude včas oznámeno.

Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí
středa
sobota

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
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.

